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PAZARTESİ 7 i'EHMUZ 1941 

YIL: 24 ~ SAYI: 8435 

1 .{uruş 
it:_ e evi: Ankara O. Vakit YUfdu 

' Telefon: İdare (24370). Yazı (21413) 

Telg. hta.nbul Vakıt-Posta kutusu: 46 

Ankaradan ahnan 
bir haber 

Temps'm mUhım bir 
başmakalesi 
~ 

Alman tebliği 

Bir haf~aya kadar TDrkiVe 
S~r1vede 1 Boğazlar 

utareke ve 

Temmuza kadar alınan 
esirler 

300 bin kişi 

Baltık 
memleket ı erı 
arazısind~ 

Bir kızıl ordu 
Olursa hayret 

etmemeU K fk 
Le tdra, 6 tA.A.) - MUııtakil a as va 
~ız ajansının Ankaradao aldığı 

b.ır habere göre, mü~hitıer bir 
a.ftaya kadar Sur!yede bir müta

tek:e . k: ıınza edilirse bunu hayretle 
ar§ıJamamak kap etti~ mUtalea

ll?ıda buıunuyorıar. 
naha fazla kan dôkilln:csinf> 4 1 • ı 

tli bat~lmak için SurıyedL ve daha 
le •ta yerlerde nokt.&.i nazar teati
~ Olınaktadır. 

--
Ret ah faciası 
karşısında 
Y Ozan: Sadri Ertem 

lıt~fah vapurunun Akdç nize ~ı
ta e-n sahilden otuz mil kadar u
~1ı:~ır uzaklaşmaz gecenin 1{a~ 
gİtt~1!?' içinde bir fnciaya lıurban 
tt glnı günlerce ('\\'el iı:.itmij· 

R. 

da nu .geminin kaburgaları a.rasm· 
d ikı yüz kadar genç bugün Ak
d entzin dalgalan arasında , .e biz
ıı.:n ebediyen uzo.ktadırlar. llidi
da~n tafsilatını bizzat Milli llrlü
ıtıı aa Vekili Saffet Ankanm ağ· 
bi dan dinledikten sonra yetişmiş 
kır gençlik knflle-.inin ha.yatına 
ın!&n fll<!lanın ufak, büyük bütün 
tı Usebbiplerinin kanun ' 'e adale-
~ n h~'kümlerinden kurtulma.yaca· 
gına bir defa d:ılıa inıı.ndılı. 
l'anAkdeni:ı:in bir kenarında, bir ka-
&t hk gce<'de fıwia:rn tstl.klD.l 
, . ar!iınr SÖl r~crelt sandala binen 
g e J;ôzlerini kırpmadan ölümü dal
~ ve tuzlu deniz suyu ha.ltnde 
fi~urn , yudum içe içe ölenlerin 
s 

1
' 't hayatımızda, teknik terakki 

r:- tasında, bırakaca'klan bo~luğun 
,
1 
an~srn.ı etrafmıııı çepeçevre çe· 

d r;:11" • olan hadis~ler daha iyi, 
•~~ l\ vazıh bir şekilde anlatmıık
~?r 

t nu~ıun için teessiirümüz iki kat
~r. :\füdafıı.1 kndretinıize indirilen 
trıll darbenin acısını bütün hayatı
m 1~ boyunca unutmıyacağız, unut-

8:;1•za da hnknn yoktur. 
enı; a.damlnr kaybettik. Ona. mı 

iı~l\alı rn, müne\ ver adam kaybet
hibt b~a mı yanalım? İlıtl-.as sa.
ti'k nıudafaa ku\'Vetlcri kaybet. 
haı hunn mı yanalım'! Hepsi bir 
cı:lta .. facianın ta kendisidir. Fa.
l<t k rnus~bblplerl hakkında elbette 

ıınunun bütün hükümleri yeri
~ getirilecektir. Elbette ki mil
~t \·azlfe uğnıııda ölümü bile bi
orı-~:ıbuı eden gençlerin hatırası 
ıa:de daima sapluı. ~ıkaracak, on-

tınutmıyacaırtır. 
h "hu ve..'llle ile bir başka nokta.. 
ed' hWnı kendi kendimizi tenkit 
et f!bllC<>ağimJz bir E;aba.yı i5aret 

1l1ek lsttyorum 
Jıı_ . . 

l'a!( ~e kazalara. karşı, fert ola.· 

--0---

Moskovadan gelen 
haberlere göre 

BATUM 
LiMANINDA 

Tamamen 
i ha 
edildi 

Müda faa tedbirleri --o--

,-- - ··· .. ··alınıyo:_._ ... _, ·Bir günde 281 tay
~ Türkiye Batumu ne ; yare düşürüldü 

şekilde Gürcistana i 
i terketmişti? i ·ı . . · .... -~ ..... ·· ............ -... 

18 tren, 500 kamyon 
tahrip edildi 

i ı Ka.hire, 6 (A.A.) - Ha.beşis -
ta.nda. yeniden 9 general teslim 

l olmuştur. · ı K~~~k~~!~~a 
menfaatleri 

ı Bertin, 6 (A.A.) - Alınan ordu 
ları ba.şkuma.nda.nlığnun tebliği: 

l Şarkta askerl hareıca.t "Staı.in 
Lyon, 6 (A.A.) - Havaıı - Oti hattı" denilen hatta karşı muay. 

ajansı bildiriyor: yen pliın mucibince devam etmek 
Temps gazetesinde {Türkiyenin va tedir. 

ziyeti) başlı~ altında, yazdığı bir 1 (Devamı Sa. lı 8Ü. 5 de) 
makalede (Maurice Pernot) diyor kı: 

üç büyük mubarip devlete resmJ 
muahedelerle bağlı bulunan TUrkiye 
bu muahedelere riayet etmek ve bi
taraflığını muhafaza etmek azmtndo 

dir. 
24 mart 1941 de Ankara ile M • q 

kova arasında aktedllen a.nıa.§ma.ıu ., 1 

metnini hatırlattıktan sonra Temps 
gazetesı, yazısına. §Öyle devanı ed1-
yor: 

(Devamı Sa. 4 sit. 6 diiJ 

Moskova 
VE 

Leningrad 
tahliye ediliyor 

Stokholm fi (A.A.) - Keşif UÇUŞ. 

ları yapan Alman tayyareleri Sav,. 
yenerin Leningrad De Moskovayı tah 
tiye 0tmeğe devam ettiklerini bil~ 
riyor. 

Filhrerin karargahından alm.sn 
bir ha.bere göre 

Belgratta 
13 komünist 

ve yahudi 
K\lr§una dizildi 

-0--

Pariste 
31 komünist tevkif 

edildi 
Belgrat, 6 (A.A.) - Salahiyet

li ka.ynak.la.rdan öğrenildiğine gö
re, .zorbalık ve sabotaj hareke tle
ri hazırlzyan. 13 komünist ve Ya. 
hudi cumartesi günü kurşuna. di
zilmişlerdir. 

Parls, 6 (A.A.) - Polis, geniş 
bir kom~ propaganda merke
zini basnuş v~ 31 üomilııist tevkif 
etmiştir. 

italvan 
alayları 

Sovyet 
merkez 

cephesinde 

( 
oı Hazirandan iti baren toııtanacak ku.. 

poola: m ber 25 adedine aı~!JlJ 

' •VAKiT OKUYUCULARl g:tJT()p

JL4.N e :st .. serisinden AŞK n~UID\"DA 

L Romaı::mm 3 bUyü:.t forması bedlye edilecektir. _J 

Bu![urıkiı harpte en mühim r olü. oy1mıan motörlii kıwvetlerdıir. Alman taarruzL:ırı:niia fl'l'duya 
biiyük mwvaffayı.yetler kazandıra n motorize rııııvvetler, her manii 1J1kmaldai11r. Resimde harekete 

ha;;ır bir tank taburu gfö~iiyorsırnuz 

Sovyet tebliği 
Muhtelif cephelerde 

190 Alman 
tankı tahrip 

edil dl 
--<>-

Dün A lmanlar 
Novgrad • Volinsk 

istikametinde 

Yeniden 
taarruza 
geçtiler 

-<r-

Harp, bütün 
şidde'i'a 

devam ediyor 
Moskova, 6 (Radyo) - Sov 

yet ist ihbarat bürosu tarafında" 
bu sabah neşredileP.. Sovye1 b aı·ı 
tebliği : 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Bolşevizm 
makineli tüf ekle tayyare'!Je J..Yır§ı müiiafaa 

teuuirleri alı~ıorlar 

mücadelesine Merhum General Kazım Dirik 
Fransızlar dün izmirde gömüldü 

hmir, (A.A.) - Trakya. umu. 
mi müfettişi ve eski İzmir valisi 
general Kazmı Dirik 'in cenaze me 
rasimi dün büyük bir h alk kütle -
sinin iştira.kile yapılmıştır. 

da iştirak 
ediyor Cenaze merasiminde B~vekili· 

Perls, 6 (A.A.) - Stefani a.- miz Dr. Refik Sayd.aımla cumhuri. 
janst bildiriyor: yet h a lk partisi genel sekreter li,.. 

<iu, Cenaze, ha.Hını eller i üzerinde 
taşınmış ve namazı Kemeraltı ca -
miinde ktlmdıkta.n. sonra Altındağ 
mr:zarlığma defnedilmiştir, Me -
rasime vali muavini, konı.uta.nla:r, 
belediye r ei9i, mebuslar, parti ve 
h al.kevi. başkan ve azaları, şehri
mizdekı konsoloslarla. binlerce 
halk bulunmuştur. 

"1 hcı:nen bir çoğumuzda bir ne· 
<la ıaiiballllk vardır. Ben bunlar~ 
~ n bazılarını hatırlarım, bir ~ 
O:,"e 0\l\·eı Marmarada bir gemi 
da Uı. Geın1n.1n f~indef..d yolcular· 
.\ n ancaıc pek azı kurtulabildi. 
ı~ tarihlerde atlnntikde bir 
cııı satlantlk battı \:e bütün yol. 
dak;' kurtarıldı. Çünkü Marmara.
tan batar b a.1maz geminin kap-

52.000 
Sovvet 
askeri 
daha 

Silahları 
bırakıp 

teslim oldu 

Avrupanm Bolşevizme karşı aç- ği, dahiliye vekili Faik Öztrak, 

l·tadesı• tığı mücadeleye iştirak için bir gö- EJirne, İstanbul ve Manisa, Ba.lı
nüllü Fransız lejyonu teşkiline kesir vilayetleri ta.rafından gön • 

Alman tebliğlerinin 

Müttefikler 
Beyruta 

llla da, tayfala.nna. da yolcula
l'tna. da tek b ir \'azlfe k~lmıştı: 
)( Oidoklan yerde Salitü&eliim çe· 
etek Azralle ruhlarını teslim et. 

tl:ı.e\t Filhakika npur halkı ne 
sandaı boldu ne taltlbiye &leti gö
~hi1dL Snliitüselii.m getirerek <ıu-

ra. kanştı. 
bJ li'a.t lbtf! bir garaj yıkıldı altında 
.. ! taknn i~~ller kaldı. N e üccde 1 

ogreniıdt ki bina yapılırken temel 1 
atıı"'-ya I''-- .. ·· ı . ı • ..,., uzum goru meıruş. ı 

t lstanbulda birbiri ardı sIM 

~vay kazıı.Jan oldu. Bu kaza. 
lind da yine teknik saı tlarm ihma
e en ileri gelmJ ti. l\femlekettc 

.~denbeı-i yerleşmi5 olan "te· ;ekkw .. :rlhniyetlnin fena tatbika
~ l:u Devi ne.,ıceleri ortaya <;ıka· 
- ·.ror . 

"M sa uanen fiebepl<>r, muayyen 
\U;laı- dahtıinde aynı neticeleri 

ude getirir zlhnh·ete sahip 
nlnı '' · J r tya11 nıcmlekctlerclc bu 'ka.7.a-
llt' nıukadderdi r denebilir. Bunla.-

( Devamı Sa. 4 sü. 6 da), 

uerıın, 6 (A.A.) - Stefa.ni. : 
D.N.B. a.ja.nsII).Dl Führerin umu· 

mi kanırg8..bmda.n aldığı bir ha.be
re göre. dün Min.skin garbında Al
man kıskacrnm t esiri altında yeni· 
den 52.000 Sovyet askeri sil&hla
rmı bırakarak teslim olmuşlardır. 

Halkı büyük kara: ve~tir~' derilen çelenkler göze <>rP'Y•r ~ 

zayiat haberi- Mıllı kume maçla rı sona erdı 
ne hazırlıyor Beşiktaş 50 puvanla şampiyon oldu 

f Yazısı 1s üncüd'e ) 

Şiddetli yağmurlar 
Bursa ve kazalarında 
mahsul zkrar gördü 

Bursa, 6 (A.A.) - üç günden· 
beri vil.ayetin her tarafında. fası
la. ile yağan yağmur dün geceden
beri şiddetli bir surette ya.,'7ınağa 
başlamış, ve sokaklarda seller ha.
~rl olmuştur. Kazalardan alman 
haberlere gö1·e yağmurun a.yru 
şiddetle oralarda da. devaım ettiği 
anla.şılmt.'.]tır. Yeni ha.sat mPı1!1 ;,.,,1 

nin başladığı bugünlerde bu sürek
li ve şidde.tli yağmurların yağma
sından mahsul zarar görmektedir. 

* * * 
Üç gündenberi devam eden ka-

palı hava. ve hafif yağmur, dün 
gece !.sta.nıbulda da çok şiddetlen
miş ve muhtelif fasıl.a.rla yağ- 1 

mrştır. Fener, - Harbiye maçındkın bir görünüş .•• . (Yazısı 5 incide) 

15 kilo
me re 
yaklaştı 

Berut çok şiddetli bom· 
bardıman edildi 

Kudüs, 6 (A.A.) -

Bcnıtun 15 kilometre 
Miİttetikler 

cenubunda 
Damur ırmıı.ğım geçm.L,.<ılerdir. Tü
mUrden gelen müttefik kolu, blçbtr 
mukavemet görmeden petrol bonJau. 

nun 4 numaralı istasyonunu IKa1 et 
mlştir. 

M'.iittetikler, Şam ile sahil aramnda 
Cezzincnin on kilometre kadar ft . 
mali garbisinde Rarild ifgal etml,) 
terdir. 
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z gençlerımiz,, Afrika 
harbi 

Bingazi ve Derne 
üzerinde 

Yazan : Şükfıfe Nihal 
lerl it rek, kiminin a.yağ'ma bnsru-,\k 
s1kışık kntabalıf{ı yarıyor ve bütUn 
bu hnrc.ketlerdo duyulan sesler, ko. 
auşmalar, orada bulunnnlıırın kulak. 
larmt tırmalıyor: 

Yahu Hıı nn bu taraflı. gelı;e 

ne! 
Ulıı..n, Alunet de neredt' kalclt, 

neredeyse va.pııra glrcee~z. işte kapı 
açılıyor 

- Dur, be, İsmaıl acelen ne, 
blrblrl..mizl kaybedeceğiz 

Ve evlerlııln fç1nde, hususi oda.. 
Jarında gibl tekJlfııiz blı kahkaha. •• 
Etraftd çekinme ctrııtı rn?ıatsız 

etme korkusu; soylcdikleri mahrem 
şeyleri kimseye işlttırmr.rn k knygu

su, yok: .. 
bekliyen. A.&.ı.l tulııı.fı, ynnlnrmdakl genç 

kızların da bUtUn o 11'-Ubaliliğe tştl-
rclk etmeleri, onla.rla t-<-rabcr bu 

1 

yolda gUiil§Up eğıc:nmel rı, oldukça 
bayağı, çirkin olan bu tcı·biye tarzı 

nm tezahUrUne g..'.:!ler ni :yummuş 

olmalarıdır. ----..,.===------- "Yeni gençlik mellmkolık olmasın, 
neşelcıns1.n, gülsün, hayatı sevsın!,. 

denildiyse, sokak ortalarında, tram-
vaylarda, vapurııırön kendilerine 
ynb:ınftı ol:ın nD!Ul r asında tur. 
1tı tUrlll l p tırd il 

k 

ki!_. 
Umuıru yerlerde sillnınetl muhoıo.za 

etmek, yG.vt\!i konu!lflla.k; el, l<ol ha 
reketlerlle kinıııcyl rahatsız etme 
mek, en kalabalık yerlerde bile 
ba.saca ıtı yere bilerek basmak, me. 
d.:nt ;insanların dış, nkak terblyesi

fü lva eden ne nit çok 5neıoll §eylerdir 
GUIUp eğlenmek l aykrnn ı , coş. 

mak, k blmha atmaY. da ycrlnde 
olur. Bir merolck t g nı;;liğl için 
böylı umumi yerlerde vekar v trtl-

• kQnet, onun hakkında verilecek ilk 
bllkme vesile olan ~ylerdir. 

lste.r bir yo' amelesi, ister bir 
mektep talebesi, ister bir memur 
olsun, 'Mz\m gozUmUzde heoei birdir. 
Hepsi blzlm çocuklarırcızdrr. Hepsi -
nin aynı terbiyede fdendlce) ko 
ı:ruşmaam.ı tstcrız 

• Ula , , yahu, v bunlara ben
r dah:ı. bi • çok ltlllhanooyco hitap 

larm, argo on §!JlBI rm 'Nlr cnç.. 
ıı illin dll nd y r m ı ho bir 

BCY değil. 
Es :1 dcvirlcnn, bugUn raxnızda 

tek tük kalan bır c.d'cndlırl vardı; 
onla.r ne zarif, n• terblyeıı ne temJ;ı; 
lisanlı lnsanlardL Buna "esld terb -
ye, 1yo 1tlraz etmek ıatıy nkr olur 
sa da. t<'rbl insanın insanlık 
ölçUSll olan t rbly , d ynn n h r 
yerind her znman birdir 

Ba eyorunı d • tramvaylarda yan 
gelip oturan gençler, yaruarmda tit
reye tıtr.:ıye ayakta duran yaşlıya 

aldmş edıp yer bile vermiyorlar. 
Sonro bir ihtıJar, bt\yllk bir neza
ketli' ltalkıp u:val{laki karlma, ço • 
cukluya. yerini ver1yol' 

Gençlikten ookledlğlml,,. bu mu

ıdur? 

Geçmiş gUnleriıl öl'• buvlarmı, 

bizi .baya.ttan uzaklaştıran, ne:ıemizi 

ka.ı.;rran Adetlerini atarkeu, iyilerim ,. 
1 

Edebi 
roman 

!illll edt•u ~eki~Ur, 

Şidd li hava 
çarpışmaları 

oluyor 
Roma, 6 (A.A.) - Italyan or. 

daim ı umumi ka.ra.ref.a.hmm 393 
numaralı tebliği: 

Şbnali Afrika.da, Ttibrukıda top. 
!}umuz iki düşman hataryaS!TT 
tahrip etmiş ve limanda demirli 
buulunan gemilere ate.J açnıştır. 

Mihver hava tuşekUllerı liman 
tesisatına, demirli bulunan gemi. 
lerf', istfukfunlııra ve bataryalara 
taarruz 'el'ck yangınlar c1k1U'. 
m.ışlar, .in.fl!Aklara sebep olmuşlar 
ve küçük bir gemiyi b:ı.tır.ınışlar

oır. 

uçmak suretiyle 
b · dil:,ımnn 

ılan taamız 
kam.. 
ver .. 

Dü~ınan Bi.n,.~ıı.zi ve DP>nıe iize. 
rin" hava aknıları ye.pmmtır. 

Şarki Afrikada kruıı amanlardan 
mürekkep küçük bir grup haline 
gelen Galla - Sidoma'dakl kıtıı.ln-rr.. 
mra yiyec<'ksiz ve cephanesiz kal .. I 
drkları i<:iıı, imkan nicfuet.inde çar~ 
pıştıkt::m ve daha diin (lore civa. 
nnda. düşmanlara pek ni3betsiz 
zayiat vcrmeıille neticelenen b'r 
mulınrehc·ve giıişdikten ı:ıonra a..~ 

keri şefrclerfni ınuro.fa.za ederek 
kuvvetlerı gittikçe artan düşmana 
teslim olma:< lllt"Obt:riyetiııde kal. 
mışlardır. 

Gondar ve di.ğer mınl.akalarda 
muharebe devnm etmektedir. 

de birer blrer seçmek, her zaman, 
dünyanın her yt'rlnde ins::ınlığın kıy
met vı;rdH!I ve Tt\rkleıin karakterin 
tl~ en esaslı ''Rsıflar. meydana g<.>ti
reıı bir l:''lı: rn""' :ı;ctlerim.lzi, fı.ı.zil 

ıcr1mizl de muh fam etmeliyiz. 
Eski Türkfor, vn.kurtlu, n::ı.l'.iktı, 

blriblrlerine hiirmet ederlerdi. ihti
yara. kadına, c;ocul!' ı. çok saygı 

qayarluıdı. Az, :fakat do:'Tll konu -
şurlardı. .İbt y, darı olanları arar, 
buıur, onlara y rdım ederlerdi. l!."'v • 
• mm ı;ınd b e Urlllt cu. p t.ırdı. 

cı d er 
Eski kib • TUr er&ei!iııln ğzm. 

dan öyle kUfilr filfın çıkmazdı. Aş& 

ıtı, yııkıı.rı her snu! halknıı.ızı.n sokak 
mıı"~crctl o lmdar nınz~ttu 

O gOnle den knlan hu tiplere bt\zı 

ht!rhangi bir kcn r mııhalle köşe

sinde, bir k•hve onünde, bır ılükkAn 

ıçl"de rast?r.rıısı. 

Ne .zarlı ne kibar, ne elendi Ul· 

.sanlardır onlar J[f. her hangi. mPvlti 
ve ı·ıyafettc olsalar, gonli\mUzde 
hemen derin b'.r s::ıygL ctııygumı u. 
yandınrla.r. 

ı\hnıet dünd.ar, ün.in~.n;H • aı'k~l~lurı MMJU· 

chı. ) ı!nınz bi1' aroıi temsil eden ldnıseler de tanr
ın ıstı ld çoğuoıın bususiyetbıi bllnıedeııt doygu ve 
düşünce luı.blllyetlerini tartmadan, sı.rf blr v&Aıf· 
ları lçın oıılııru. karsı lıayranhk ve httrmet doyar. 
dı. Bunlar oJ"ta fınllldcn ele aı ağı Jercccde fakir 
gençlerdi, türlü gtir.liik içinde lise ta.h5lllni bitir· 
mişler, c;imdi bin Ur me nkkatll meımullyetJe 

ündl! ya.rnn lira. bir lira .kJıy.aıımalt i!,"lll çah!SIJ'lar 
\'e bu para ile yfyJn içerler, ıı;eçinlrler, giyinirler 
, e ünh crsite talısııini tamamı m:l.P,ıı. uğra~prlardı. 
Bu:.l:ırm m'if:bıı bir • ı-.mı ~nadolu §ehirlerind"n 
golmiı:ı çoc·uklıirdı. FatJh channda. hir medl"C8eJltı;ı 
taı: octalo.rınıı ... ~mmışl.3.r, yemc,".dcrinl kendileri 
ııt iriyorlur, çama.şırlımm, elbi!telerin1 kendileri 
tamir eılıyorhır, ha..~tahldarını yalnı:r.hk n&eı ve 
ıuahruınl,ret nöbetlcrile tedal'i edlyoralr, yaNla
rını yolduk vo klmsesizlilde 8&nj) iyi ediyorlardı 
\e oku ·orlardı; hayret edilecek ~kilde okuyor
iM ,.e muvaffak oluyoı·lardı • . Ahmt•t Dlindıı.r, vı,r><-

1,cnclh.ine ezherleülmiş ol n fransızc.a. bir 
i den hatımuln. kalınrş olan bir mısram derin 

b n.'ldo!n deiika.nlılarını tanıdıktul 
bır daha unotmıyaak şekilde anlamrıtfı: 

ln"4a.n bir t;r rtı~, ntrrnp onun ustasıdır. 
t'oiversitc talebesi a~.,. lmlar c1a. vardı. 

Kimi galiba alay ol!ftlll, hoşca ''akit g~sfn, sonun
da. <la yü'k ek tali J gfumtiş denilsin <llye gelip 
ı.,rfdJyorlardı; kimisi ciddi \'C meşakkatli btr tah· 
sile göğüs germiş gibi Jdl ve bu zahmetli senele
rin onunda. ekle ed.ilecck diplomadan bf>kledflcle.. 
ri bir nuı!şct seviyesi ı;ındı. Bir kısmmın ise ders· 
hane1 rden ziya.ıle t.alcbe çaylarmıla. ''fi huna ben
:ı:er W})luiuLlarlla ve en ~ık tn\ aletler \'e iirütt.U
m bir 11"' c içinde ;;örünmokte C'llcl lıırma naza· 
ran ıınivc.r..,Jteye niçin ~ellp ı;ittilcte.rlru anlamak 

Stalin'in 
T erkedilen a raziye a it 

Bütün varltkları 
tahrip etmek emri 

Tam bir 
m utavaat la 

• 
gerıne 

getiriliyor 
VN, G (A. A.) - Loodradan 

bildiriliyor: 

Excha.ng Telegraph İngiliz a
jaıısmnı kısyadaltl muhabiri, Sta.. 
linin Kmlorduya bütün yiyeceği, 
hayvanatt, köy evlerini, köprüleri 
ve şimendifer hatlarını tahrip e. 
del"('k Dnieper nehrinin arkMma 
çekilmek için emir verdiğini bil -
dimtektedir. 

~ovyet istihbarat 
• 4 • • • 

reıs muavınının 

e ana ı: 
ok

ratlar 
cephesi 
kırılamaz 
Mw ova, 6 (A.A.) - so..,.yet ia. 

trhbarıı.t bliroeu reis muavini Lozovs 

ki, Rwılarm Alman hatlarmm geri 
sinde &iiraUe çete harbini orge.ni.ze 
etmekta olduklarmt teyit etml§tir. 

LOızıovski, a.ynca. deınlştlr ki: 

''- Muvakkat muva.ffaluyetıer bi1-
tUn dUr.yanm Nazilik aleyhinde oldu 
ğ\mu g;.z,ıyemez, demokrat mem.Je. 
ketleı"ın müttehit cephesi kınıarnaz ... 

Macar kıtal rı 
İki sehri aldılar . 

1 

Eudape~t.e 6 (A.A.} - He!mi tni:J.. 

llğ: A.&ltcrimız durmadan Sov\et kı· 
batını takibe devam etmiş, sw.nısııı.v 
n Ko1c!Deayı gal eyle.m Ur. lıerl 1 
ala.yt.-ı.nmız Dnlcstcı nehrine vrum 
olmuştur. 

Ne demeli? 
Şehzadebaşmın eski tiy olarını 

a.nlatan bir yazıda "Sala pur ııah. 

neler,. tablrl var. Bir musahhih ba
tası .olacak . 

Sala.,.qpur inee, eepek bir dokııına 
çeşididir. Burada (salaşpur) deme
meli, (salaş) demeli. 

F ranaız devlet sekreteri 

Ankara 
temasları 
hakkında 

Kabineye 
izahat 
verdi 

\'l~i, 6 (A~~) - Frt.nı:>ız nazırıar 

heyeti. dün ak~am bir toplantı yaP
mışbr. Toplantıdan soıır.ı, neşredilen 

tebliğe göre, devlet sekret.eri Benuva. 
Me~n Ankarayı ziyareti hakkında 

maJQına.t vermiştir. 

Amiral Darlan Dahiliye- Nazırı 

ıııflltile umuınl idarel:?rd:? komünist 
t:ı.hrlkA.Ule milcadele için alman ted 
birleri anlatmış ve bundon başka 

14. temmuz mili\ bayrıı m kutlanma31 
hakkında ittihaz oluna.n tedblrlerl 
bildirmiştir. 

s ler 
Al an 

hududu 
tagg re 

meydan arını 

Büyük mikyasta 
arllrmışlar 

BerHrı. 6 (A.A.) - Sovyetler Birli 
ğl Polonyayı , Besarabyıı.yı ve Baltık 
eyaletlerini işgal ettiktcnberi Alman 
hududu üzerindeki Sovyet tayyare 
meydanları müthiş surette arttırıııruş 
tır. 

Basarabya l§gal edilmed()n evvel 
bu mıntakada, yalnız dört Sovyet 
tayyare m ydanı varken lmdl 151 
tayyare meydruıı hulunmalüadır. Es. 
ki Poıotiyada. evveJco bulunma ta o 
lan 43 tayyare meydam ycrlnc §im
di burada 348 ttı.yyaı·c me~•danı 'VU. 
c:uda getirilmiştir. Ll.tvanyadıı 8 t..<ıy 

tM~.re 
-------- -

Meleğe davul 
çaldırmıyalln1 

Son günlerde mahut kara 

l 
çarşaflı, kucağı çocuklu dilenrı. 
ler gene çoğalın.ağa başladı. I •>
lisin tazyikmda.n yakalarım kur· 

ı 
tara;bildiklerine bakıltrSaı Dır 
teşkil.3.tları var galiba. Dikkat ~ 
derscni7.. resmi ell'>iseli bir p0lıo 
gördüler mı, sakin bir yolcıı o. 
luverirler. Ama. i~ akıl erm " 
tarafı. sivil polislerden na.,ıl 
kurtulduklandır. Elleri, ayaklaı ı 
vücutları, hatta akılları herk'-·"
ten fazla sağlam bu dinç dilt:n
cilerle başa ~ıkılamryacağ ı. ı 
doğrusu ben kani oldum. Sen~><le 
mutlaka onlar hakkında. bir v .izi 

yazıyorum. Şikftyet sütunların iıı 
yılan Jıikayesine döndü. Elauaıı. 
Faydası olmadığına göre bir da
ha da. yazaca!c değildim ama. 
guzel bir fıkraya rastladım. \ c 
bu fıkra sanırım, ki mücacleı J 
için tek çareyi de en güzd şe. 
kilde gösterecektir .. 

Fıkra şu: 
Bir adam rüya görmüş. Bir 

melek gök boşluğıında muazıaııı 
bır davul ve çomakla dola.5ryor. 
Sormuş: 

- Senin hizmetin nedir? 
- Yeryüzünde ulemadan biri 

sadaka verecek olursa ben de btı 
çomağr davula bir kere vw·u 
rum. Hizmetim bu. 

- Şimdiye kadar ıbir hay1 İ 
davul çalm.r.ş olacaksın. 

Melek, bu zevki bir defa ol
sun tatmadığı için: 

- Eğer bir kere vurmuşsam 
elim kırılsm,.. yeminile temin et. 
miş. 

Bu fıkra ulemanın 1ias:s oldu
ğu ve dilencıye para. vermedfüı 
mftna."llna almm.:ısm. Böyle du
şünmk "akıl'' ve ''mantık" a 
yer vermemektedir. 

İstanbul dilencilerini kaldır -
mak istiyorsak, meleğe dav 1 
caldırmıyalım. 

Niyazi A~ı,..' 

VECiZELER 
ı..etonya.da.k.i tıı.vyare meydıınlan. Yazan: M. CEMİL PEKYAH:O-l 

yare meyd nr varken ı;um 'll 8S Uty. I 
ya.ıe meydıı.tıı m..ıvcultur. 

nm adedi evv~lce 13 tU. Simdl ise -------------
'iO dlr. Estonyads. 15 ta~'Ynre meyda 
nı v:udı.ı Şimdi 7 tayyare meydanı 
val'l.lir 

~~~--.()www-------

E S T O YANI 
I\llc.RKEZi DE 

Ra dvo ne!!rİyatı kesildi 
Jlel1'hıki, IJ ( •\.,\,) - Dıln saat 1~ 

dcnberi Tallin rady~u r eşrıyattnr 

Kesml§tlr. 

VAKiT 
Sizın gazeteni:z.dir. Her . 
arzunuzu vazınız, sız.c 

cev p v recektir 

Mösyö Hitıerlc Çörçil a~ n 
kimyevi cz~dan mürekkep yemek 
ler y dikleri halde fikirleri arzu 
ları taban taban ter.;tir; dem K 

ki insanı diı~ündil're:ı yedin ye -
meklor dngilclir: Rulıwnuz var 
dt>öı.~mez hauratmı.rz var: AF 1 
lıu ı;onrakiler işlerimizi idare edı
;> or. 

* F'mn~ızlar yenileTek .Marsp-.:. 
y~z maşmın hükmilnii de ifna et
tiler. O marşın ezcümle "Ya ccda 
dımızın i.ntika.mmı almak veya ?il 

lar '">1 kııJ•ramanca ölmek ~ruı a 
ulvio:ıiru Iıai.zlz,, manasını vereıı 

1 
mısraı ne kadar gazulıane ve ınful· 
tahk r·ıne bnkıyor! 

REFI~aza~l\1ETI 
SEVENGtL 

, e ıı:) nuık ~·ıizkl' göri' ordu ld timsi hayat m bu. 
ırt.ıır'kü bol har ketli nzarnsı l~inde "ev,. mer • 
lıumu ı.ıı.falarırıdaıı tcrnamile silinın.istlr; bunlııı 
meslek k'.lılını. belki de İ)i m~Iek kadını ola.raı.. 
~·cti~mektetlirler; fa.kat Ahmt•t Dündar h"r ;?C~ • 
le herabcr aynı 7,aııuuı:lıı. tertipli, dirayctlı, ına.:t· 
lıut <''- Jmdım uı·a.vor. Dil •Ünınüyurdu ki üni\.ersi
teee lwkimlik

7 
ı1i çilö., Kim.)'agerlik, a' ııkatlıl-, 

t'!debi~at, fel&Pll' 'O "'alre oıcutulnr, fnl;at bu ka· 
hi1 miicsseseleı in hiç birinde ev ida.resi der i 
yo hır. 

.\ hmet Dündar kin mümkün olrnnyordu. Zaten 
l'i'!Pr ka.\'g&la.rmm kendi.'iini bir h1tyli açmı} olma
'lma rağmen, d-Olika.n..h, bilha'™I. lındmlarla. miina
!'lebet babEıiııde a!}m derecede çokl. "Cn \"e bece
riksiz hnlhıi U!Ubafaza ediyordu. 11k• gençlik ya
ı:ımda kadınJa.rda.n a lmaook 7.evlderi anlamnğ·a 

b~lad.tğı J,ründenberi kadınlan ~almz tahayyiil caı. 
mi~ti; bir ~fü uıenunnu diiıo,limir gibi, 1 ir mu· :ı .. 
pa.~asım dinlemclrten y;m•k alır gibi, ı·enl, 'ı• 
ahenk yağmuru ile !I hr gibi h<; tanar::ı.k Jı . 
daldığı zamanla- ~oktur. Vnh·ersite SCneleıin<I • 
i<uJılaştığı ve be.:T.au da i!ltiyerck, lstemiycrc-1, 
arkad l.1< mü.ırast.~lH.•tıerin•• ı,-irişmeğe mecbur ol
duğa ı talebe ile hayalindeki l)ekilsiz varlık ara
'Hnda beuerllk ba.lmajhı <'Shşıtığı da. olmuştu; fa. 
kat, heyhat, inı;.a,n bu y..';t.a. pek ı:ok ~yl<'r i~ter. 
Ahmet Döndann aradığı vasdla.n yinnincl · cırr 
i..taabahmnn fü•l••A • ... ,•am f'.tlPn r •zların• 

dn ım· •W kolay kola.!' miimkiin olmuyoı·ıJu ,.e 
hlrıda ga1il• Alna<'lt Doodann bir takım t.~hak
kukıı foıM\n ... ,,, • · ·ıııcelere ııe.planıı• kalr..:!; -01.m:ı.

"imm da biiyftk te<ılri V&l"lh. Onun hayalindeki 
ınlikemmel kadı" r.,.eff aanesldlr. •' net Dün
dar annesini tlt\şftıriir, 0011 muinin ~f1iatH, fera. 
~atlıiw, olgun ve ifrat derecede fa.zi le t.li Tiirk ka
dnn husosiye1ffl'hli t.mamen muhafaza ettikten 
başkn ı:!;CDis Mr J•' • .,ı ı.,n,, ve kemal Jıa1im1e bir 
..am.t hat-ısa...tyttı, kın •etli zevk, garp küllliriiue 
ısa.htp olmak ve içtimai hayatta mllsbet rol almak 
glt-1 yeni merlyetlerlc sttsıcr, futteHk muayyen bir 
ttpte maddi ı,rüzeruğln de bu om evi '\.-"arlığa. de
tcor t~ldl efmeıııtnl lstenU. 1't.e ontm kendl'>inc 
eş oh.rak düşündüğü gent imi 

Heyhat, heyhat., mi'& bir ressamnı elinden 
yeni ç~ gibi pm1 pml g9ılel ~ene knlar var
dı ki çehreleriniu srlnw;UKlıa Mlllıılr bir ma nevi yok
sullağııa q u,.... ~. ~. ce"n'9f 

lluı.ünlü ktinıai hayatm doğurdui;u <.'ni 
ııll'churiyetlcı· içl.ıde ı.admın hem eskinin, bl'm yt'
ııinin hıtckh·rın <·evap \eı·cbiir.ı i müm~ün ol·· 
mıyıltağmı ıliisi nlilyordn. KaıJmm y::ı cöyl~ bö:rlc 
ımııımi malümııt s3lıtn C\' ltndım olıı.rak ";\·cUşnw
.. 1, \'Bhııt da muavye 1 bir rr.eslek sa.hM.mda derin-
1 .. ~i,1 , ul;selcrclt 1!.ıtlsns icin ç~Jışması laznn gell'· 

i!ln1 f.a1.dlr cıtmlvordıı. .ı 11..iaci ·o .. i kadrnnı 
(•Jb~ttc ki artık ev islerinin ı·oma (,erec·esindc 
ıhi:r.~iin "'ltmesfni temine a.rrcdt!c<'ck nı.,.-ti kal. 
mıyaı~J..1ır. 

!\hmet DUııüttr, annesinin ölümiindPn sonrn 
-.hı iyPr olarak ta\ ın edildiği lıa..,.t.:ıhanedc yat •ı 
l<all.11''1 iı;ln belillr bayatın <ııkmularmı ~ekm~i. 

Çııma~ırı hn-.hıhnuetlt• rıknnıyor, ~·pmeii,i muı·~·· 
yf'n "ıuı.tkrde hazırlrunp ,. Uyor. bakmıı --«nn • 
"inin k~ndlsino Lal.tığı zamanlarda.ki ~ibl olma.mal. 
la. beraber-- jll~ı: fıızlıı. aksamıyoı·du. Bu ıwb<pl<' 
evlenın('Jt icin hıy~Jlcrind"n ff'(hki.rJığa kallnrı
mak zararetl ıi rlu~·maih; hattii C\'lenmek 1Uz11mu
nu hlll'l his hncı11. Kadını basit bir ?.evk altıtl olaw 
rıık <lüsiınnıeA'e de nhşık olma.dıi:rı için, bazı ıırka· 
daıt1 3.nmn ani:ıttıklan maceralnr ~rüıiinden uyan
nus tecessiis ve menık hareketleri miistf'Sna, ~P
kmhk yolu da ~itmedi. Ona zaten, anıwıslnin 
ölüölümilndenhcrı, kendisini ~vecek bir laıdnı :i
rundı: onn g~ Ur sevgi \e sefkntle saraea.k. 
ona te5elli olaeak, gtinJük hayatm !'ödmıtılannı 

ıınuttuaca1' bir ita.dm ••• Üyle bir kadm ki lwyal 
Ye i<k-ı\l arkadıışı o!nn, Ahmet Dündara da,.... 
rmda kuvvet ol1J011. mnne\l'i ,-a"1ğı üstiine kanat 
~~nıhı ve onu tchlllielerden. ve ıttıçltiklerden kora
l"lllD ı 

(D 61'811'1r ,._.} 
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~ "a ,, adam 
azan: Kadrj OGUZ 

13 nce lıısanı 
\•c nı z· arın bir çok kablllyct 

1YCUcrl 
HaııJııt ta arasında ullhassıı. 1n. 
'Ur, ra.tıar~ın kıymctt bUyUk. 

~kt 
ilk ... ~~ınauı, ve takat insan 
lııaanın c dan malınım olan bir 
daJı oı~nılyete tam mAnnsile fay. 
tutuıllp ına ve cemiyet taratmdıın 
l~uh llsa~c;ılınesino imkan yoktur. 
lık vn~ 1 dcdigimfz yllksck :lnsnn 

~ını ke d • 1 it bUYük n llerindo gBrcmcdlği. 
O!;u-ıarııa adanıtar ne kadru' bUyUk 

oısunıa bl tı:ıabk(i r r gUn unutulm . 
ll1durıar. 

>..taturkUn .. 1 l!n hattaı 01UnıUnc bütUn blr mil 
Gökcrek hı arca tcıntz &öz yn13lcm 
'e bu oıu !:kıra hıçkıra ağlayışım 
•lllnyllsını ınUn bUtUn b.r ln.;&nlık 
nun lartııtateessUro gard; ed4>!.nl o
lı~da l?ıUn e:ı olmaynn bUyUk var. 
Vasıtıarının denıiç y{llUJck ıns:ınlılc 
l'na!t la~ lnevcudiycUndc de ara. 

:eı -<Jllldır. 
l' fert 

fını lıiJıa olarak (lnsan adam) \'as-
inkıı&.Pçt ~ haiz; O!nn. Atatürk, 
~ ııtta r Cenı!yet VI: devlet a
J'ıren:ıtbı U!e ele nldığı mllllyetc;;llik 
l'ine <le :Vııntnda iııSa.nıik prenslplc-
nıı. aynı <'h 

'i v b cmnııycUi yeri ver-
l:al"cı aı unu ıncrnlekeUn dahili ve 

6 
Ya eUııe de teşmil etrol§tl 

uıııııed 
la ''l'utdda en biri olan "halkçılık,, 
l'asetı lııaa.nı BUllı, clhanda sulh,. sl
de~ ıtnı en bUyük eseridir 

:Vertdir . .. " . . 
vllhnUıı • • • • • 

81ir du e bUtUn memlctretln teeıı.. 
ti§! ge~~U~u Trakya Unıunıl Mll!cl 
, -raı "" tı:ııııt nuzım Diril: de ebedi 
lllallktı leflerim!zdekl ruh haletine 
l'el4titİn~ onların mektebinden 
btıyult Söyiemekle ı..endlııine en 
l'azı bu ~tur Ve ÖVUnmr payını ayı. 
bu Ve bu •di.l'§lnaa devlet adamımız 
\a8rtları na benzer yUks k insanlık 
1\11 ?n!di;a ına.ukly.:Unden ötUrU de-

26 öğre en ve 1 Şikayetler, Dilekler: 

Maarif Vekilliği 
tak dirname verdi 

Kurna ücreti clur m u? 
Sarıyerde oturan bir okuyncmmız 

yaztyor: 
Son gUnlerdo beled!ycnm muhtelif 

t cmUerdc halk hamamları tesis ett!
finl gazetenizde okudum. Bu yazıda 
::o bin ki91ntn bu hamamlardan isU 
f..ıde etttği yazılıyordu. 

Bu haberi memnuniyetle karştıa.. 

dım. Fnknt, bl.z.ım kazada t>öyle bir 

:Ma.,ıdf Vekilliği. ortn te>tlrisat 
öğ'rC'tmcnlcı i arasmdn vnzifcle•.ul· 
de fazla t.:ışnn gösteren 26 öğret· 
men, direktör ve dircc...ür muavi
nine birer t.ak.dirnamc vermiştir. 
Takdirname alanların adlnnm a
~~ya yazıyoruz: 

E-skişchlr lisesi .Matematik öğ
ret.meni Nevber Sönmez, Kandilli 
krz lisesi fransızca öğretmeni Ley
ıu Andaç, Cibali kız orta okul tilrk 
c;:e öğretmeni Ayş-e Özd<:'n, Anka· 
ra Gazi lisesJ matematik öğret
meni lbrahim ôztopçu. Cuınhurl • 
yet kız lisesi fransızca öğretmeni 
Hamiyet Güzen, Erenköy kız lise
si frnnsızca öğretmC'ni Meliha 
Din.çer, Bursa birincı orta okul 
fransızca öğreLmeni Vr>hbi Mornl, 
Adana birinci orta okul türkçc öğ
r<ıtll'eIÜ lsmnil Güner. Fatih kız 
orta okul talih • coğrafya öğret
meni Mesude Arcıl, Kabataş lise
si coğrafya öğretmeni Srtkı Som. 
Ellız.ığ' orta okul tabil~~ ö&'Tetme-

ııı Zılüeyyet Özer, Elfızığ ortaokul 
fransnca. öğret.meni Rahmi Onur 
Sivas öğretmen okulu pc<lagoJi ö~ 
retmcni F'ikri Gürsel. 
Bandırma orta okul musiki öğ· 

retmoni Halit 01..an, V cfa llsC'si 
tarih öğretmeni R at Ekrem Ko
ço, Sıvıuı orta okul türkçc öğret
meni Vehbi Aşkun. 

1 

hamamın bulunmadığ"ı gibi mevcut 
olnn hnmam da beledlyenın tarlfeııi. 

ne aykırı Ucret alıyor. Tarifede ha. 
mam Ucreti 20 lrnru k"n aynen 10, 

Öğretmen 
meccan~ 

Müdürler: 
Bursa lisesi müdUrü Sami ArgU. 

den, Yenikapı orta okul müdürü 
İbrahim Akdoğnn, CağnJoğlu bi
rınci ora okul müdüriı Tahir Ata
man, ka.dıköy Uçtincü orta okul mii ı 
düril Rıdvan Korur. Ankara kız 
lisesi mudüru Tezer Taşkıran. 

MiidlİL" mua\lnlerl: 
Liemlik orta Qkul musiki öğr.et

meııi v mU:für munvini HUsamN
tin Ege, Buı'S3 ikinci orta okul 
müdür muavini Mehmet Ünal, bi· 
rer takdirname ile taltif edılmiş. 
!erdir. 

ull rına a naca 
leyli ale e 

Maarif Vekilliği buna ait talimatnameyi alaka
darlara bildirdi 

yerine göre mıkdıırı da ıırtnıak suro 
tile kurita param da ist.lyor. Bılmcm 
h.lmamün kurnadan istifade edilmez. 
ı: nereden ıstıfade cd.lecl"k.,. 

Halktan fazla pnrıı almak ıııuyen 

hu gibi mucsse eler h ıkkında sayın 

ga.zt'tcnizlc lı ledlycnln aJAkasmı 

çeWıtck istiyorum. 

* * * 
Çöp ve lağım 

Re.} nğluıırlaıı bir olmyur11mu1 
Zl)Or: 

Bc>yotıu Sak11,ağ'lC1 Pa ~ Bakkal 
sokağı ile BUyUk Kırlangıı: sokağına 

20 gUnden fazla çöpçll gelmiyor. 
Sokaklar birer mezbele lınllnc geldi 
Paşa Bakkal sokağmdruı BUyUk Kır 
!angıç sokağımı dönUnce 3 num:ıralı 
\'O bir doktorn n!t evin kapısının 
önDndckl mecra patlamış sokağa a
kıyor. 

Ev ıoahib! içınde <>turmadığ"ı l<'in 
bu iş bana ait değil, belediyeye ait 
tir dlyip yaptırmıyor. 

l~ırı 

Kend~ kıy 
Merkezden muhite ynpılıuı, il. 

ıoi beğenirim. Sağlam mulınkcme, 
geni'} çaplı idrak, nefsi kavramak
la Laşlar. Milli Jmlkmışların da yo-
1 u ı,.ı idıiık tepesinden geçer. 

ı'anzunat, i.nkfu- edilemez bir 
J e•ıilik lııımlcsi olm:ıkln beraber 
<', dece taklit sahasınd[l. knldığ; 
ic;ıu, umulan ve 'l,eklen<'n fayda. 
;:\ ı veremedi. 

Truı1.ımat zihniyeti, ıçı bıra.kn
ıak, dışa saplanmıştı. Latin ör. 
ııeklennı başında tawyor. Avru
payı ezberliyor, gözierile birlikte 
ruhu da knm::ıştığı için kendini hi<: 
görzr.liyordı.. 

Böylelikle, kcndımıze ait ne var 
sa, hepsıni unuttuk. Muhit kıy· 
metleri, bırer kcnnrdn kaldı. Zi. 
ya paşa, bu id 'olojiyl hicvederken 
Ali paşa için ''Zi) arctin nıı.kibiil
c.srof gelse. papuçlukta k:ılır; fa. 
kat &"lpkah kundurnct)-1 kapıdan 
karş1ln1·!,, 

Demi5ti. 
Bu hal. bu J arm1 ve kötü anla

yış çok silrdü. Yerli zekllya, yeril 
kudrete daima şüphe ile baktık. 

DUn gnzetedc, İstanbul beledi· 
ycsinın irşn.dile musilti tistadlnrı
mız i~iıı ihUfaller yapılacnğmı o
kuyunca; bütUn bu eski derdim 
tazelendi, Biz, halkımıza "Itri" 
den ''Dede efcndı,. den, ''Su yol
cu,. dan, "Sadullah ağadnn •• evvel 
"Betovcn.. i tanrtrnnğn kalkışmış, 
onun kıymetini belirtmeğe, onun 
eserlerini dinletmeğe yclt.en~
tik. 

Betoveıı, gerçeJtten •bil.yük, çok 
bUyiik olnbilir, Onu da !bilmek, o· 
nu da ıınlamak şüphesiz bir ka
zançt.rr. Fakat biz, bu ihtifaller<' 
bizden olanlarla ba.,ınmalıyız, 

Bil~imiz. bizden lbaşlıynnı.k. uf· 
kunu genişletmelidir. !st.anl:ftıl be-

ti 1 

lediyesinden Allah razı olsun, k 
konservntuv:ırımızı bu dOtfnı v 
asil yolıı scvl:C'tt1. 

Konscrvatuvarımızda 
şahdyetlerden ı lıı-ekk'-P b ı 
nıf ve icra he) ...ı vard:r. Bwtl 
rm boş durmadıklarına uphe J ok. 
Ama ne yaptıklarını, n 'l r başar. 
öıklarını, lıatıt;l lte ililerle milli mu· 
sikimızı zcn;uıle tlrdiklerinı bil. 
miyoruz. 

Vaktilc, kagıt buhranı hcnuz or 
talığı sannamI!iken, bu heyeUcr, 
eski eserleri hakiki nilshalnrdan 
toplayıp düzeltel'C'k b stınrlardı. 

Bugün climızde hayli 7,cn,gin no 
to. kollcksiponları, "'~in" ''du 
ralı:., deftcrlerı hlrik~tir. Şüı 
hesiz. h-oyet mdı de> ayru y. 
retle çalııııyor. VC' zamıuu gelince 
hepsi birden bastlı:.caştır. 

İlk olarak, Dede efendinin ihtı 
fnli yapılacakmıı:ı, Mus:Jtiınfae t • 

zaktan yakından aınkalı hiç kim· 
sa yoktur, ki İsmail Dedenin ne 
yaman bir d ıhtı. olduğunu bllme
sin. Falmt bu bilgi, en uyanıkla. 
mnızda. bile ''eruuni" olmrurtan 
kurtulamaz, 

Dede efendi nasıl, n rede yeti 
miştir? zn.manmn, nınz·sine borcu 
nedir? kClldisinden sonrnkilere n 
!er bır~tır? Üslllbundnki hu
susiıYetlcr nelerdir? Kaç CSC'r yaz. 
rruştır? Bunlar, hangi ilham kn' • 
nnklnnndan st\zillmUşlerdir? 

O muhte1>em şahsiye-ti terki 
(>den bu unsı.ırlar hakkında, y 
hiç bfio<imiz yoktur, yahut da. şöy
le ib5yle ibir tnkmı malfı.mat kırm· 
t.Ilanna sahlö.iz. 

lhtifal haberinden, ~te bu türlü 
eks.lkliklcri de truna:mlıyntı b! r 

mfijde de aldrk. sebep olanlam 
minnctta.nz. 

llııkkı Siiha GEZGiN 

. klyıe ı:-ıı kt lzınır ve ha valisi hal
'l'rııkyan kUçUk köyUne kadar bUtUn 
bllnıı tı. ın gönlllnu fethetmesini 

Her yıl olduğu gibi bu yıl d:ı oı;· 
rc.tmen okullarını imlihaııla para
sız yat.ılı talebe n.Jıruıcakt r. Maa
rif Vekaleti. bu hususta bir talı
matn.anıe hazırlıyarak alü.kadorla· 
ra tebliğ etmiştir. Bu tnlimntruı.me 
htikümlerinc göre, imtıhana gire
bilmek için şu snrtlar liızımdır: 

e) Orta okuldnn pek lyi dere
ce<lc :mc.zun bulunmuş olmak, lise 
sırufF_ müdaVimlerindcn v.eya 
öğr'\?11en okulla.rı meslek smtfla. 
rı gundüzlU talebesind~n olan.la.r 
l<:fn sınıfını pek :iyi veya i~i dcl'e-
cede geçmiş hulwımak, (liselerin 
ikinci ve üçüncü smrflarmda.n öğ
ret.men okullarmm m;ıanıil sınıf. 

larına girecekler, verTldiklerı o • 
kullarda meslek derslerinden im
tihana tabi tutulurlar.) 

Acaba Beyoğlu b<'lcdlycsinln bir 
mtifrtti§i veya memuru ayda bir 
defacık olsun güzel tstanbulumuzun 
bu en kalabalı~ sokaklarını gezmez 
mi? Bilhassa sıhhat iı;ılcrlne fevkalll 
de clıemm!yct veren muhterem vali 
mlzln bu pek milhim sıhhat lııine 
dikkat nnzannı çekmenizi rica ede
rim. 

GONDEN GONE 
'l'üıcennıez b 

<llılı ve lr neşe kaynağı olan 
bi CÖtnert; 

r P:ı.rÇa ruhundan herkese 
:VUrckıı ad verrne~ ça!ışar bu temiz 
\ l<larccn~:ın. bUtUn bir askerlik 
kUçUk b! hayatınaa milletin en 
rıııınuş r ferdini dahi lncltU!!I gö-

ey değı1dir o . 
h • berke.sın 

rkese . gönlilntl almaktan, 
".ııv1r• IYU!k etmekten en bUyUk 
1 ' duyurd 
<:tir. aı 1• Siyasi, askeri, ııı.,11, 
3'Uk hı ve tktısactı sahalardo.kl bU-
11dır. y,~ltcrı ne kadar sayılsa ye. 
d ~ ı.. at insanlık tnrofiarı için 
n..... "4dar 

--..ır. yazılsa \' l•onuşu!S& 

Cencr111 
c....,.t'l !na l<:O.zım Dlrtk l:ıer şeyden 

an adamrJı 

a :ru~ tav 
•• 0 :rd usunun gırış 

ı lronü l<ut!andı 
l!k~cıeru 

ınuZ'.I'Ur•· n 6 <Hususi) - 5 tcaı. nu ... Ol'duı 
oı1tıtun arının Hnta:,a ı;-iıl' gU 

YUlt t........ dan dün lskendcrunda 'bU lan ~Ur t • ~a ba a Yap:lmıştır. Şehir b:ı, 
;"inde biı: ~kların silsıenmlş, tınık
ar 116,vıeııtnlı Plantı yapılarak nutuk .. 
lil~lr, 1'llr, A..kş~"l'l bir mııo ve-

~ J --...: ~ı l evvelki VakıJ 
... '1 Temımı:r. 921 
r erd" 

•nandın Borise 
SQC lllektubu 

.Ya<lar.ı :e, Babık teJ.!rntıa bUdirlldiğino 
lise gUn Ilutgıı.r kralı Ferdlnand 

gal'btana derdiği bir mektupta Bul
ınllstnr tal 8.VdcUne mUsnadc olun 

nq ep eyJemcktcdir. 

~Ur ?nc,!:tup İstan1:ıulla1t1yc vcril-
tn • 4'e C?tı.ıekett l'dinnnd bu mi!ktubunJln 
illet ccı e d.d1 bir fcrd sıtntnc fkn 
~tı:ı~Ce&ı \•c Siyasete knnşmı. 
~lcmeittcdlr. 

Pazartesi Salı 
7 Tem. 8 Tem. 

---·~-----~----------~ 
Oeını.nhır: 12 Ocım.ntırr 1% 
llıı.ır: GS Hızır 64 

a) Türk olmak, 
b) Ulusal duygusunun sağlam

lığı. karakterinin düzgUnltiğü, ter
biye~, meı:ıleğc karşı sevgisi, öğ
rctmenli~e kabiliyet ve istidadı ol
duğu talebenin knyıtlt bulunduğu 
okulun öğretmenlC'r kurulunca. tcs 
bit edilmiş olmak (öğretmenler 
kurulunun bu husustaki mütalen • 
lan talebenin .sicil fi~ine ge:çlrilc
cektir.) 

c) Ynı:ı (birinci ~nı fiçin 15 -
19, ikinci sınıf için 16 - 20, üçün
cü sınıf ~in 17 • 21) olmnk. 

d) Ruhi ve bedeni sağlrunlıt:;'l, 
en yakın bir ha::t.ane sağlık kunı
ltı t.araf(ndan teebit edilmek 
(röntgen buluno.n yerlerde talebe: 
nin radyoğraflsi de alınacaktır). 
Ancak sağlık kurul uraporu ve 
rndyoğrnfi öğretmenler kurulunca 
nt'ı.mzct seçildikten smıra temin o
lunacaktır. 

16 -

Hakkı manalı manalı yuzume 
ba.ktr. Ve her b.1ktıkça esrarı ar. 
tan, her gördük~e manası eleği. 
şen ve Oleni bağlıynrı, büyüliyen 
gözleri güldü.. Ama alay etmek 
için güldüğü çok belliydi: 

- Sanattan anln·nnlar ve me
raklılar da ~eleb!l:r. 

Dedi .. Ufak bir VPr değiştirme 
oldu. Hakkı benden tt""lklaştı. A. 
raya uzun boylu biri glrdi. .Şimdı 
yüzünü göremiyor ve konll§amı. 
yorduk. Knraköye kadar bu a · 
dam inmedi ve nra yerden <ekıl
medi. 

Ka.raköy<le tramvaydan indim. 
Hakkı iner inmez yanında yüriL 
miy-e başladım. O saatine bak. 
tı: 

- Affedersiniz. acele etmeli· 
yim. Bilet alaca.ğmı. Vakit çok 
dar .. 

Cevabnnı beklemeden yürüdü. 
Koştum, yetişemedim. Vapurda 
aradım. bulamadım. Ne yapa· 
yım bılmiyoruro. 

Üç kız biribirine ba.kındı. Ha. 
tice derhal fikir beyan etti: 

- Sen de kossaydın ablac1 • 
ğım .. 

Rez:ıan dayanamadı: 
- Nereye koşacaktı ki .. 
- Hakkı beyin arkasından a:b. 

lacığım .. Nereye olacak. 
~--------11 Rezzan. Haticeye bir omuz \'llltltıeı v vurdu: 

lıız11t!fitn llll311 Ezaıu vneaı l!ôZaD 
ı.ı - Sen su ! .. 
Ö ~~ 4 so 8 6% " sc s 63 Demek istiyordu. Bir müddet 
,.tıe 12 10 ~ 

35 12 19 4 85 
sustular .. Bakıştılar .. Ve hemen 

ctıu:ıı ıo gülü,.crt:üler. Kızlar kararlarını 
~ı ı ıo s 35 rn ıo s ss vermişlerdi: 
l'n..... 9 43 12 00 19 4S ız oo ""' "'ı - Seniha akado:minin seyaha. t l'ho.... . '" <il'; 2 01 ~J 44 1 ın 

-...._ - v tine .iştirak ederek Hakkının dil-
2 

18 
G sı ı rn ıı S6 şüncelerini anlamıya çalrşmalı • ............... 

~-------.! drr. Yoksa kus kn.festen kaça • 
caktır. 

Öğretmen okullarına. girmek is
tiyenler mezun oldtrklnrı veya. ko.
;y"Itlı bulundukları okullara mürn -
caat edeceltlerdlr. 

BUtiinlemell taıebeııin mUrncn • 
o tı kabul cdilmiyecektir. Öğret. 
menler kurulu 11 ağustosta topln
narak müracaat ('den talebenin va 
ziyctinl tetkik edecek ve liseler
de 5 orta okullarda 3 narn:zet ee· 
çerck bunlarm fişlerini imzalıya • 
caktır. lsterulen şartları haiz nı:ını
zet !bulunmadığı Uıkdirde keyfiyet 
bir zabıtla tcsbit ediler<'k Vnltll
liğe gönderllcektir. Muhtelit o -
kullarda nrunzedın birisi kız tale
beden olawtrr. 

Nnmzcdin dosyası 15 ağustos 
~nıa kadar postaya verilnıi~ 

n Asid le yandı 
Ba.hçe.knptda Çiçek pazarında 

... 
ıs 

Muzaffer B:ılmumcuya alt bir da· 

1
. stnııbulu no kadar ima.r et. 

macana asidini omuzunda götiiren 
Hamit adında biri, yolda. gider • sek, ne kadar ~kllnl de. 
ken t.azyi.kten p:ıtlamış vo Hıur. ...... ,..·:;cı1ı~ ğl.§ttrsck ve içinde ya.şıynn bUtün 
din ellc>.rini ve yüzünü yakmıştır. -- hemşebrflerimizlo birlikUı ne kadar 
Yaralı tedavi ıı.ltm:ı. nlmnuştu-. bqka hU\•lyct ve hcyeUere girsek, 

yine eski hayatın bir kronikBr gö-
olacn.kt.ır, Ve~ öğrdmen o- ziyıe, bir tarihçi gö~lylc, bir cdlp 
kuluna kabul edildiği. o!rulla.ra toh- veya rcss:ım eliyle l:nyallm1r.de 
liğ edilen. talebe, ıbir taahhüt se • cıı.nlandınlmruımd:ın zevk aıamıya. 
--..ıı to.nzlm ettirip kabul edildiği-· ~"" cnğımız iddia. cdUemez.~ HattA bu. 
okula. gôtürecektir. Okula kabul nun ıuzumunn kantız. 
edilc.n namzede noterlikten tas -
dikli ve ke.filli bir taahhüt senedi 
tanzim ettirerek beraberinde gö -
11.\rmesi lüzumu ve aksi tn.k.dJrde 
okula a.tınınıyaca.ğı anla.ttlncaktır. 
(Tan.bhfit s~cli ömeğ' rokullnrda 
mevcuttur.) Öğretmen okulları 
k qik'rine yenid"en verilen talebe 
nin kayıt v.e kı:ı.'bullerlni, kendik'
rlnden tan.mı.üt senedi almadıkça 
yapmıya.eahlardır. 

"Yeni Sabah,, m yeni, 'fakat İs
tanbul gazeteclliğinln çok eski 
muhnrrirlcrindcn nen ee-.·ot uıu. 

nay, haftada bir yazdıttı sohbetle. 
rinl kısm<>ıı bu yolda neşr.tyata 

hasrediyor; eski tırtanbulun §O.yanı 
dikkat insıınlanm hatırlatıyor; on
Jara dnlr fıkralnn - hayret verici 
bir hafıza s:ı.ğlamlığ'ı ile - tatlı 

tatlı ıınklcdlyor. 

gi}•işte seni hatırlarım. 
Etrafın kahkahaları arasında 

o da giilUyor .. Fakat bütün bun. 
!ara Seniha b:ı.ş sallıyor. Gözleri 
etrafta.. Rıhtımın kalaib:tlrğt a.. 
rasında, hamllrm gürültülü gi
diş gelişleri ortasında uzun boya 
lu Hakkıyı arayrp duruyordu. 

VAZAH ! l.EMA AHIS"Al 

Vapura girmiş olmasına ihti. 
mal de vermiyordu. Çünkü daha 
vapurun kallmıasma. lbir buçuk 
saat vardı. Hakkı bu lcadar er. 
ken gelmiş olabilir miydi hiç? .. 
Kendılerinc bakmayın.. Seniha· 
~m elinde olsa. kaptana yalvara· 
cak, bir buçuk saat önce vapurun 
yola çıkanlmasmı istiyecekti. 

Seniha da .kararım verdi.. O 
akşam. annesine söyliyecek, bn. 
basından izin alacak. yarın da 
mekt~te idareyle temasa geçe
cekti ... 

* 
lç.inde /bir sürü tu:ha.f hisler 

vardı . Seyahatini saati saatine 
not etmek üzere defterler hazır
lıyor, u...,ö-rayacaklan iskelelerin 
karakterlerini çizgilerle tcSbit 
edebilmek için 'bloklar alryor, 
dostlarının adreslcrfni. kime ne. 
reden mektup veya !batıra !kart
ları yazacaklarını sıraya koyu· 
yortlu. 

~lk defa seyahate çıkacakların 
hemen ek~risi böyle çeşitli iş
lerle harekele geçerler ve fakat 
üçüncü veya dördüncü istasyon. 
dan sonra bıkarak kendilerini ha
diselerin gidişine bırakırlar. BU. 
tün Uınitler, sonda oturarak top. 
lu ve etraflı kruıaatlerle not nl. 
maktrr. H:-ıtbuki ibuna da im· 
kan ve fırsat bulunamaz. Seya. 
hatin en hoşa giden taraflnriyle 
en göze dokunan manzaraları ibi· 
rer hayal olarak insanın h.aya. 
tında ve geride kalnfar. Arada 
sırada bir dosta., bir arkada.~ la· 
fın gelişine göre biııkaç parçası 
hatırlanarak anlatılır. 

Senihanm da hazırlıkları öte-

ki heveslerden pek ıleri gidemı
yeoe.kti. Bunu. lba'bası da bil. 
diği :halde kızının isteklerini teş
vik ediyor ve onun n~ini kır. 
maktan çekiniyordu. 

Bir hafta süren hazırlıktan ve 
dostları ziyaretten sonra Galata 
rıhtımından kalkacak vapura 
bindiler. Rezzanm bütün ısrarı 
bir yılan derisi çanfu. ıskarpin 
ve eldivendi. Bumodası geçmiP 
sayılacak örnek kapların hen . 
sintlcn bir türlü kurtulamıyordu. 
Japon gi.ızeli diye arkadasları a
rasında lba:lısedilen Jale, çekiıl!!'.en 
ve alıngan oluşuna karşılık çok 
da alçalt gönU!liidür. Hiç ibir si. 
parişi yok. Senihanın intih:ı.bına 
bırakılmış bir şey bekliyor. Fa. 
kat Hatıce biraz oburcadır: 

Senihn ablacığmı, ne olu.
sun, bana gii7.el bir eşarp getir .. 
Geceleri mehtepta asfaltta gc. 
zerken lba.şnna bağlarım. 

Arkad<IBları bu arzunun tek 
kalnuyacaP,wı bildikler inden tek 
rar te'.ra.r ı-..ra.r ediyorlar. 

- Karclc~im bir eşaııJln olur 
mu hiç?. Daha başka şeyler de 
iste ... 

Hatice bunun ciddiyetine ka· 
ni. olarak istivor: 

- Ablacığim ne olursun, bana 
iki çift de kalm<:a çorap al .. Her 

Boşuna gözleyiş ve üzüntüler. 
den sonra vapurun kalkacağı, 
yolcı.ılartlan başkasının vapur -
dan çıkmaları bildirildi. Arka -
daşlar, nişanlılar. sevmliler, an· 
neler ve baibalnr vedalaştılar. KL 
mi seyahatin heyecanına ve ile. 
ride kendisini bekliyen deği..ctlk 
manzara w• hnvnt.Jara kendini 
kaptırmış o sevinçle gülüyor, 
kimisi de ayrılığın hasretini ay
rılmadan tntımş. sessiz sessiz 
ağlıyordu .. 

Vapur demir aldı. Makineler 
çalrştı. Çarklar döndü, uskur su· 
ları parçaladı, köpürttü ve taş 
rrhtımdın çelik tekne kopar gL 
bi ayrıldı. 

Gemiyi rıhtıma ba~lıyan, ha. 
!atlar gevşedi ve suya atıldılar. 

Şimdi mendiller sallanıyor, u· 
zaktan uzağa feryatlar duyulu
yordu ... 

- Unutma oğlum .. llk iske. 
leden bir kart olsun yaz .. 

- Merak etmeyin anne. mut.. 
laka .. 

Bir başkası bu konuşmn a.ra
smda yjikseliyor: 

(Dooamı uar) 

1 r 
Eski .iatanbul, kendine mahsu 

Wm adam.lan; m~ ret erbabı: 

sohbet, oyun vo eğlence mecllsl rl 
niD ~t çeşit an'anclere ba 
~hslycUl slmalnn De ba§lt ba m 
bir Alemdi. BUtUn bu renkli m 
zulardan blze kalan yndıti(ır, k 
tilphanclerdc ve - ~crn 
zlhniy-OUc intl§nr ctmcğo başladı 
wihlerden 4Ub:ı.rcn - gazetelere! 
olmnk 11!.zımgellr. Gazete muha 
rlrlcri, bulundukıan ~ 1<:tima1 
hususiycUcri ile m~gul olm.'.lğ 

'baııladıltlnn sonra, koleksiyonları

mız n.rasmn bir hayli enteresan 
vesikalar karı§JllIŞtı. Lt\kln lıayıı.t, 

büsbütiln değlşlnct', muharrirler, 
mUelliflcr, ynlnız "bal,, 1 dlkkatc 
alıp, "mazi,, yı - velev teccsstı.s 

bakımmdl\11 olsun tetkik ctm 
oldular. 

Bir muharrir - en liyakaUi m 
§llhlt S?fatile - fc;;crlsinde YR§adı 
devrin hususlyeUerln!. bir vazife o 
l:ırnlı: kaydeder. Fakat nesil değiş 
tikçe, maziye intikal etmiıı - bel 
aradaki ımıtı. inkı!A.bı dolayısllc -
bUsbUtün meçhwo knnşmağ& 

tutan bazı dUnkU ve lkalnn dn 
sağlama b:ığlamak, y:ln onıın v:ı. 

zif-c3ldlr. Ve neşriyat deyince, ak! , 
mııh!ıkknk tıunıı.men clddt mahlyct 
to eserler moyd!ın:ı koym:ık gel. 
mcmclldlr. Neşriyatın muhtelif 
kollan vardır. Madem ki "İstanbul,,, 
mcvzuutıu ele nlmışız; " halde ~ 
liycblll:riz. Şundruı otuz kırk sen 
evvelki lstanbuıun maruıııc hııyatt 
nasıldı? H:ıfto. tatilleri nasıl gc. 
çcrdl? En ho~hbet n.danılan klm 
leni!?.. Bilhassa bunlar... Hayatın 

"tuzu biberi., demek olan bu ntık. 
tcdnn kafilesi için, eski zamanı r 
çok feyizli bir fidelik olmU§ ve 
mC§burlarmm fıkrnlariJe senelerdir 
neşt'f('negelmlşız. 

Epey .zaman var k. kıym t 
muharrir Sermed MUhtnr ve ycnld 
öTJU, dlnamlli bir edebt fnally t 
geçmlıı olan Reıik Ha! ttcn b:ı§k 
bu mevzular etrafında bize ve kR 
lar bırakan muharrir gönnUyor 
duk. O bakımdan Ulunay'm gnyrt> 
tınl al!ıknyln. ltlU'§lladmı. Ne~t 

sahamız genlşlemcıl ve ~vzu çe. 
şidimlz "!.lcrl" , "orta., "Ç"eya (geri\ 

deıneylp, lınyntmumı bUtUn m:ı.tl:ıA 

ln.rmCan heyec;ınJn kavra.nmalıdır 
Hem bu slstem, görmüş geçlı'ılliJ 

bir çok muhanirlerlmizl. '-tek -c
hell kalmak yavanlığından"' JmrtB 
mcak ycgllnc çared:r. 

ııtKllım MtlNtR 

Yangın başlangıcı 
lstik.l!ıl cnddes.iıı.de Zafer ~ 

masm.da dlln akşam ~ ~ 
tır. Yapılan amştrrmada ymıgmnı 

mn.kioo dairesinden c;dttığl anla. 
şılmışt:Ir. Tahldknta <kıv.a?n e<!ı 

nı~. 
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(Ba8 taTafı 1 incide) 
5 Temmuz güni.ı. Borisof, Oı:ı_ 

trovsk, Bobruisk, Novograd. 
Volinovk istikametlerindl! ordu. 
muzla dtismamn motörlü kuv. 
vctleri ~mda çok ~iddetli mu· 
harebeler cereyan etmiştr. 

5 Temmuz günü sab3.hleyir .. 
o ... trovsk istikametinde ~ddetle 
taamıza g~en ordularımız, düş
manı Ostrovsk Fehrinin cenubu· 
na atarak, dfüımana çok ağır za_ 
yi:ıt -verdirmişler, ve 140 tank 
tahrip etmişlerdir. 

Garbi Duna nehrini geçmcğ.;: 
muvaffnk olan <lüşmana ka:rş~ 
mukabil taarruza geçen orduları. 
mız dü.5Illan kuvvetlerini Duna 
nehrinin garbına atmışlardır. 

BoCTisk istikan;etinde ordula
rmuzm mukabil taarruza geçme_ 
sile çok F;iddetH muharebeler 
başlamış buhınınakladır. Dlişma. 
nm telefatı pek çok olup. fazla 
miktarda top, tm K, tıyyare za... 
yi etmiştir. 
Valınovsk istikumetinde ordu. 

l:mmız düşmanın bütün taarruz_ 
Jarmı tardt:.tmiş ve 50 tru:ilt tah. 
rip etmL<rtir. Bu 1rtikamctte düş. 
man, verdi~ fazla za.yiattan ötü
rU f~iyct.ni his.cedilir dereced·~ 
azaltrıuığa mecbıx olmuştur. 

Tarnopolda ordularımız şid.. 
detli ve muann!anne rnuha:reoe. 
lerlc düşm~m tank ve motörlü 
kuvvetlerinin cenuba do~ bir 
yarma yapmasına mini olmus. 
!ardır. 
Düşman 5 Temmuz günü No. 

vograd • Volinsk istikametinde 
tekrar taarruza OOalamı§tn". 
Harp devam ediyor. 

Hava kuvvetlerimiz diŞnanm 
tank ve motörlt kuvvctleriııe 
karşı şidcbtli hü:::umlar yaparak 
düşmana büyilk :::ayiat veroir. 
mi-fer ve P..omanyanm. Yaş. Kös. 
tencc şehirlerini bcmibardmıan 
r"tmiş'erdrr 

.. • * 
l\Iosko~ G (A.A.) - B-.ı sabnh Sov 

y t tstnılnra t 'bt1romı taratuda.n nşa. 
ğıdakl tebliğ ne~: 

4 Temmuz gecesi muhtelit cepheler. 
de a.sker1 vaziyette bUytlk bir de~ 
lik olmamıştır. 

Karuı.dalaksl:ıa • Mtırm?.nsk ve Kare 
11 bcl'Z.'.lhı 'Jstikametınde kttıı.lanmız 

mtınf nt dllşmnn birliklerile çarpış. 
mağ'a devam etmı:ktedir 

Bcm..of. Vcborrutsk tstlkamettnde 
Bere2ınna ve Prut nehirleri üzerinde 
muharebeler btltlln geO'! devam etmiş 
Ur 
l>U,ınamn Berez1na nehrinden ken 

dln htr yol nçmnk lçtn yaptığı teşe~ 
btlsıer kıtaınrmıızm nteşne muvnttnkl 
yeUe geri pUskUrtIDmüştür. Dil§man 
suymı içinde ve nclırtn sahlllertnde a
ğtr 2'.ilj ata uğramI§tir. 

Tamapol civarmda dtın yaptığı mu 
vııf ak1yetsiz hareketlerden sonra dilş 
man mUhim tank t~ekkOrllerllo taar. 
ruzlanm Novbognıd Vollnsk lstlka.. 
melliıe tevcllı ctmişttr. Blltthı gece ıo.. 
taıanmız bu mmtakada dilşman tank. 
larma muvaffakiyctıe tıı.ıı~ etmişler 
ve dClşmanı ağır bir hezimete uğra.ta. 
rak §arka d~ ilerlemesine mani 
olmuşıardır. 

Besarabya mıntakns:ncla tanklarm 
hlmayeSinC!e mQlı.!m piyade kuvvetle. 
?ile hareke~ geçen dilşman Prut neli. 
rlnJ birkaç noktadan gcçm~o muvaf. 
falt olın~ ve bu muva!faklyetinden 
ıstıtade etmelt tstem•şse de kıtnla.rmıı 
zm mukavemeuıe karşlla!}mııtn. 

Tayyarelerlmlz dUşmarun ha.va mey 
da.nlarmı ve motörın birllklertn• mu. 
vatta uyetıo bombardıman etı:nişler. 

dir. Dı.ışınnn tayynrelcrı av tayyare
lerlmlzle yaptıktan muharebelerde a. 
ğır zayiata uğramışlardır. 

Henuz tamıımlruıa.mıyan rakamla
ra göre tayyarelerimiz 4 temmuz r;u. 
nU 43 C:Uşman tayyaresi tahrip ctml§.. 
lerdlr. 27 tnyyaremız zayi. olmu~tur. 

lJ!oskova, G ( A.A.) - Kızılor
dunun bu sa!lxıhki tebliği: 

1 temmuz geoesi Ostrof. Polo. 
tsse ve Bonsof ve Vovogrnd 
Volin k istikametlerinde ve Be • 

'.bva mınlı!.lro:ını.da muhare -
beler h'"tün ş· d ti:ie devam et. 
mişfr. 

D' r · · ametl-.::rd~ cephenin 
dit:'el' k nrmda :mevzii elhem 
miyc · h 'z muhare'be!er ve ge. 
ce k · harekımleri olmuştur. 

Ostrof istikam tinde "CCC cere 
lan eden ddetli muharebeler 
bu sab3h da devam etmektedir. 

Po!ot.sk isti ".:metintle, krtala. 
rımız """r i Dvinn hattım sa~ . 
!amca e · e t ··~a -
nm b""tün t .. ı rmı t t _ 
~l dlr. Ndı;r civarm:h .Al -
man~ r b" rce ceset v birrolc 
harap o :"IlUŞ tarıJt ve tayyare 
~1ardır. Muta2.I'nzl:ırd n 
'llirC'Oi?u mezarfo nm nehrin ıdi -
mnde bulm ' rnrr. 

5 temmuz ' anu Borlsof isti. 

Han o 
adaları 

F·n kuvvetleri tara
ından işgal edildi 
Stok1wlm, 6 ( A.A.) - Fin kı

taJannm Hangi) etrafındaki bazı 
adalan işgal ettikleri bildiri! -
mcktedir. Isveç gazete1erine göre 
bu işgal, şidd-etli çarpışmalardan 
sonra vukua gelmiştir. Maaıma. 
fih Ha.ngö etrafındaki muharebe 
henüz kati safhaya varmamış 
bulunmakta.dır. 

I ngiliz tayya
relerinin 
akıniarı 

Berlln, 6 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetıel1 cumartesiyi pazara bağ 
lıyan gece. garbi Alma.nyadn bir 
kaç mahalle yangın ve infılak 
boınhalan atmıştır. Bir çok sivı1 
ölü ve yaralı vnrdır. Halkla rn~. 
ırun mahallelerde bazı evler Jilnl
mış veya hasara uğrnmıştJr. Harp 
ekonomisine yapılan zararlar pek 
azdır. Gece avcı tnyynrclerl, -nll· 
toca.viz tayyarelerden ikisini dü

§.ilrm U ırtilr. 

Lef koşa bom-
bardıman 

edildi 
Berfin, 6 (A.~.) - D.N.B. nin 

öğrcndiğ.i.no ~öre., 4 temmuzda 
Kıbns üzerine yapıldı6'l bildirilen 
taarruzda Lefkosa tayyare mey. 
dam da en ağır çıı.pta bombalıırla 
ve ibüyilk ibir muva.ffak.ıyetle bom
bardmıa.n edilmiştir. Tayyare mey 
dan.mm ~!mal kısımnda!d yolun 
her ilci tara.fmda gizli duran bn.ra.
kola.ra. isabetler olduğu mfişalıede 
edilmiştir. Keşti' tnyya.rclericln 
alclik1nn fotoğm.flara bakılırsa 
düsman, pek ibüyilk hasnrlam uğ_ 
ra.~tır. 

Lef'ku~e, 6 (A.A.) - Krbrıs a
dahı.rt. dün gece yeniden düşmnn 
tayyarelerinin hücmnuna uğrn.mış
tir. Lefkoşe üzerine iki dizi bom
ba düşmüştür. D"ğcr bombalar 
Famn<rusta aç~lannda. denize düş 
mü.cilerdir. Ne ha.sar ne de insanca 
zayiat oldı .. ;u bildirilmektedir. 

Alman 
paraşütçüleri 

Rus ada muvaffak 
olan1amışlar 

Mos'k<>va, 6 (A.A.J - lzvestin 
gazetesi, "paraşütçülere karşı il'k 
müca.de1e tccrü.beleri', başlığı 
altında yazdığı lbir makalede di· 
yor ki: 
Mııhasamat esnasında düşma. 

nm indirdiği paraşütçüler hiÇbir 
yerde tek bir hedefi bile taar . 
ruzla işgale muvaffak olamaımış
lar ve hiçbir yerde krtalarmıızla 
açıkça muharebeyi yani boy öl
çlismeyi kabul etmemişlerdir. 
Alınan para~tçülerinin bütün 
mücadele usulleri eşkiyalık ve 
C3SUS1uk şeklini almıştır. 
Düşman paraşütçü müfrcm • 

lerinin büyük bir krsmı yalnız 
yakalanmış ve tamamiyle imba 
edilmi§tir. Paraşütçüler nihayet 
mit!lafaa muharebelerini kabul 
ediyorlarsa ve ekscriYetle sel§. -
mcti kaçmakta buluyorlaTSa, e -
ğer lraQinağa veya gizlenmeğe 
muvaffak olamazlarsa ellerini 
havaya kaldırrp teslim oluyor -
Iar. 

kametinde krtaln.rmuz şiddetli 
muharebeler yapmı lar ve multa 
bil taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Muharebeler devam etmektedir. 

Besarabya mm.Wm...~ pi.
yade, süvari ve zırhlı kuvvetler. 
den mürekkep mühim bir AJ -
rnan • Rumen grupu Beltzi isti.. 
kamet.inde taamız teşe1:tbü3ünd .... 
!bulunmuştur. Diişmanın lbu isti • 
kr.metteki taaITUZUna kıtaları • 
mızın F{ dd.,.tli mukavemeti tmani 
olınaktadır. 

Yapılan tetldıknt neticesinde 
4 temmuzda d'"-:mrulen düşman 
tayyaı'21crinin sa;yı~. evvelki tcl> 
!iğde hiJ1irildi ".:ıi t zr·rc 43 olın~
yıp 61 <lir. Bizim zayıa .. ımız 20 
fayyo.ı ~für. 

Ameri 
Hudut harici etmeğe 

karar verdiği 

Alman ve İtalyan 
Konsoloslarını kendi 
vapurlarile çıkarıyor 
V<J§ington, 6 (A.A.) - Öğre· 

nildiğine göre, Am :ika Birleşik 
deVlctierinden çıkarılacak olfil! 
Alman ve İtalyan konsoloslukları 
me.murla:r:ı, 15 temmuzda Ame -
rika tran:satlaırtiği ile LiZbonn 
hareket edeceklenrr. Amerika 
dönüşte, Alm2nya, İtalya ve iş • 
gal altmda~<l memleketlerdeki ~ 
mErikan koP.30IDsluklarnun 85 
memurunu Amerikaıya getirecek 
tir. Amerika. va:puru. halen griye 
boyanmış ve ismi V estpomta. de· 
ğiştirilmiş bulunmald.adır. 

Sovget 
ordusunun 

mukavemeti 
Benı. G ( A.A.> - BaSler nah. 

richten gazetesinin Berlin mu • 
ha:birinin b;ldmf ğine göre, mü· 
hiın Rus kıtaları, Alınan hatla -
nnın arkasında faaliyette bulun 
m.ah."ta berdevamdır. Alınan as • 
kerl mUWhasısları. Stalin hattını 
matetmek i in qctin mu.."'ıarebler 
vermek icap edeceğini tahmin 
eyleme'ktedir. 

Prut nehrinin geçilişinden bah 
seden Alınan ga.zete!eri, Sovyet 
techiz:ı.tmm modernliğini Sov -
yet mü-ı~faasmm sarsılmaz sert 
liği ve ... 7'n"n gürlüğü dolnyısi. 
le çok .,,·tldr-tli mııh:ı.relbe1er vu • 
kua geldiğini söylemektedir. 

Suikast mı, 
inf ilıar mı? 

---o-

Bir Alman konsolos
luk memuru Amerikada 

ölü bulundu 
Nevyor~ 6 (A.A.) - :.ı~orit

tekl Abnan konsolosluk memur _ 
larmdan Jullus Otto. cumartesi 
gUnü iııuıyo odasında ıı.sılı olarak 
bulunmuştur. 

Daktora göre Julius Osso, Avus 
turyn.ya. dönmeık husuSunda istek
sizlik gösteriyordu. Hatırlardadır 
ki V '?tondald Alınan büyük 
c•lçillğj. memurlarından Mestiz de 
geçen salı glinü bir tabanca !kur
ı;ıunuyla mt!:har etmişti. 

Efganistan 
Bu harpte kat'i 

bitarafhğı 
muhafaza edecak 

Kabil, 6 (A.A.) - Efga.nistan 
kralı Zahir Han, pa.rlil.mentonun 
dördilncU teşrii ~ev:resl,nlıı ikinci 
içtima yılını açarken söyİediği nu. 
tukta, Efganist:anm, bu harpte ta.
.mamiyle b'tıı.mf knl.mn.k &.Zmini 
t~ ettirm.iştir. 

Kral ezcfrmle demiştir ki: 
Efguni:rtan., kendi hukukunu ve 

menfaatlerini oya.net ederek, mu
harip dev!letlerle dostane siyasi ve 
ekonomik mllnaseıbstlerini :hbme 
ettirmek n.rzu:sunda.dır. Eflge.nls -
tan. daima milli hukuk ve men -
faatlel'i korumak ve diğer millet
lerla işbirliği ya.parok dUnya. sul. 
hunun tesisine ya.rdmı etnuek ar
zusundan mUlheın müstrudl bir sl
yMet taldiOOt.miı tir. 

Krnl, nutkunu, kendisini göste.. 
re'b3lecek her türlü llıtlımı.Ilere 
kn?'§I :koymak üze:re biitUn tedbir
ler! ~ok bahsinde rnlllet vekil
lerini bi!'lik olmağa davet ederek 
bi tirmişür. 

Madalya alan 
vatandaşlar 
Akhisar, 6 (A.A.) - Türk ha

va kurumuna yüksek yardımlarda 
bulunruı 37 vatnndn.şa madalya ve. 
rllmP i mUnnsebctllc dün halke -
vinde bir fören yapılnı·fitO". Heye
canlı vo.tnnseverlik te>zalıUrlerine 
\'emle olan bu toplantıda. kuru .. 
mun im:!lve kadar başarıldığı iş
ler takdirle ruulm;:;~ır, 

Ukraynahlar 
Boİşeviklerden kaçarak 
Hırvatistana geldiler 

Gönüllü ordu teşkil 
edecekler 

Zağrep, 6 (A.A.) - Hırvatis_ 

tanda bolşevik. tedhişinden evvel
ce daha geçenlerde k~ gelen on 
hlnlerce Ukraynalı bulunmakta -
dır. Eli sillıJı tutan hemen hemen 
butün Ukraynalılar derhal bol§e -
·dkliğe ka~ı iıarp etmek için gö
r.üllil ka.ydcdi~lerdir, Bu suret
le Hrrvatistandaki Ukraynalılar . 
dan mürekkep lblr gönfillü heyeti 
seıferiyesi teşkı1i düşünUlmekte -
dir. 

Bir Sovyet 
kumandanı 

düştü 
• 

esı 
--<>-

üzerinde müh m evrak 
bulundu 

Berlin, 6 (A.A.) - DorCIUncl\ "ov. 
yet ıııı...hendcız kuvveti kuınandanr 

mlrat:ıy Georgte!, Derczın ~akwm'.!a 
eslr <'ôılml§Ur. Uzer~rde çok millılll'l 

vesaik bulunmu~tur. 

Suriye harbi 
(Ba.s tamfı 1 incide) 

Fransız tebliği 
VIS!, 6 (A.A.) - Frnn.s1Z tebliği: 
lngıli7 JcuvvcUerl cuma gUnU ve 

cumnrtcsi sabahı ancak pek az t.o.. 
rakki knydcdcbllm~erdir. TUdmilni 
~gal etmiş olan motörhl kollar, Hu 
mwı lııtikametinde takribcD 30 kilo. 
metre ka.dar o.rıızl kazaWIU§lnrdl?'. 

Dcyrt Zoru muh:ısarıı eden kol, 
ş!mıı.li garbiye doğru, bir kaç 1ıafif 
cUzU tam g!.Snderml§tlr. 8 gihı evvel 
Cez!rcnln §imal kısınma girmiıı olan 
kuvveU! motörlll kol ancak "femeıı. 
ye kadar terakki cdcbllmljlcrdir. 
Rurcayum bölgesinde knrııılıklı top. 
çu düellosu olmuştur. 

İngil!zlcrln Cezzineyc yaptığı hU
eum, geri pilskUrtUimfüıtUr. Topçu. 
muz, mütecavize ağır kayıplar ver 
dirml§tlr. Sahllde İngiliz fılosu cuma 
gtln!l, öğleden sonra, neticesiz ola
rak, Dnmur üzcrtnaek1 mevzllcrlmlzi 
bomba:-dmıan ctmlştir. Dlt"ter blil~ 
lerdo, kayda değer bir se:y yoktur. 

'\'lşl. G (AA.) - Suriye harekAtı 
~ fi temmuz 1arllill Franmz 
tcbllği: 

Alman tebliği 
(BM tarafı l incide); 

22 hazirandan 5 temmuza ka -
dar alınan esirlerin miktnrı yu -
varlak hes:ıp 300,000 i bulmuştur. 

Alman hava. kuvvetleri, düşman 
.krtaat t~mlllerine ve düşm&n 
kollarına kal"§l mUtemadi dalgalar 
halinde yaptığı taamızıarla aske
ri harekata müzaheret etmekte -
dir. Ynln.ız Zitomir m..mta.ka.smda 
tayyarelerin attıkları bombalarla, 
toplarla ve mitralyözlerle 500 .knm 
yon tahrip OOilmjştir. 18 tren de 
tahrip olunmuştur. Dün gece So
mele.nslı: şimendifer merkezine ve 
yolla.mı itlisnk :noktasnuı. tcsi,rli 
hava tııa.rrlzları yapılmıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri dün 281 
tayyare kaybetmJşlerdir. Bunlar 
dan 98,i hava muharebelerinde ve 
183 ti yerde tahrip olunmuştur. Bi
zim myiatmuz 11 tayy.ıredir. 

İngiltereye kn.r§ı milcadelc, Al· 
ma.n dcnlzaltılan atlantikOO cc • 
ma.n 33.800 tonluk 6 ticaret gemi
si batırmışlar ve diğer bir gemi
yi t.orpillcmişlerdir. 

.Alman savaş tayyn.releri l.ngll.. 
tere sularında dün gece ceman 
11.000 tonluk :iki vapur batırllll3-
lardır. 

:Almnn av tayyaneleri, !ha.va mu 
harebelerlnde hiç bir zayiata. uğ
ramakswn Manş üzerin~ 1 Jngi.. 
liz nv tayyaresi dUızürmüşlerdir. 

Şimali Amrikada., Tobrnkta İn
giliz tanklarının bir çıkış teşebbü
sü Alman - İtalyan topçu ateşi 
karşısında akim kalml§tır. 

Alman sava.~ ve pike tayyıırelc. 
rl Tobruk limanmı bombalamışlar
dır. Bir ticareıt gem.isine ve liman 
tesisııbna isabetler olmuştur. Düş 
man sahil bataryaları Uihrip edil· 
mlştir. Tahrip tayyarelerimlz Hab 
bata civarında lng"liz nakliye kol
larmı dnğrtmışlardır. 

Akdcnizde, Alman savaş tayya
releri 4 temmuzda. Kfurıs adasrnm 
§ark sahilinde Fnm.agusta limanı
nın tesisatını bombardıman -e~
lerdir. Ağır çapta bombalar liman 
da bulunan iki büyük ticaret ge
misine ve irkap lskelesine issbct 
etmiştir. Adanın bir tayyare 11"""Y
damnda düsman arakalanna .n 
balar düşmüştür. 

Diln gece düşman garbi Alman
ynya infilak ve ynngm bombalan 
ntmt1ihr. Sivıl hnlk arasında öltl 
ve yn:ralılnr \•ardır. Bilhassa Pelc
polgd'da iskan maho..llerinc ve u 
mumi binalara isabaetlcr olmuş : 
tur. 

Alman gece avcıları mutaa.rnz 
İngiliz tayyarelerinden 7 sini dü· 
şü rmli~le:rdi.r. 

Vi~i, G (A. A.) - Bcrlinde neş
redilen bir tebliğe göre Baltık 
hükfımetlcrinde bır Kızılordu ta.. 
ınamen imha edilmiştir. Alınan gn.. 
mı.im pek bilyüktur ve birçok kilo. 
metreler araziye dağılmıştır. Ga • 
naimin arasında tanklar, sahra 
toplan, da.fi batarynlan, pek ço'k 
diğer Ievaznn vardır. 

Şnrktan gelen ve kıtalamnız tara • 

!m<lan k~lanan !ngillz kuvveUert. ıtalyan alayları 
oums. gihıU ve cumartesi sn.babı an 

cak pek az terakki •kaydedcbilml§ler- ı Londra, 6 (,\. A.) - B. B. C: 
dlr. TUdmUrU !j!!al etmiş olan mo Alınan tebliği Minsk ilerslndo 
Wrlll ko!.lar, Humus istikametinde ordunun ileri hareketine devam 
to.ltrlben 80 kUometre kadar arazi ettiğini, fakat Sovyet askerleri • 
kaznnabilmlşlerdlr Dfrlzol"J :muhasara nln Umitsizliğin verdlği bir gay. 
eden kol, §1nıall sıırblye doğru bir retle çarpL5tıkhı.rmı bildiriyor. Bu 
kaç hafif cliztltamlar g6ndermi§tlr. suretle kazanılan arazi pahalıya 

mal olmaktadır. üç gtln evvel, Cezirenin §imal kıs 

mma. girmiş olan kuvvetll motörlU 
kol, ancak Kemelşliyc kadar terakki 
ede bllınJ§tir. 

:Mercayun bölgeslnde ka!"§Iltklı top 
çu faallyetl olmu§tur. lngillzlertn 
Cezzlncye yaptığı hücum, geri püs. 
ltUrtUlmUştür. Topçumuz, mütccaVizc 
ağır ka~lar vertllrmiştir. 

Beyrut dUn geoe §iddeUi bir hava 
hUcumuna maruz kalım§br. Trablua 
pm da bombardmlan -cdllınJ§tlr. Ha
va la&vvcllcr.lnılz, durmadan dUoma 
nm zırhlı kollarını ve TUmUr clva
rmdaki dll§man askert tahqşUUc:rinl 
bombardıman etmlgtır. İki İngiliz 

tayyaresi dU§llrtllmt\jtUr. 
l:Cyrut, 6 (A.A.) - Suriyıc hak 

kında kaydedliecek bir şey yok -
tur. 

Tüdmürde, lngllizler bul mm -
ta.kalan işgal etmiŞler ve 4 numa. 
ralı Pipelin Vo.stam llıtlkn.me.tin

de keşif millT~Iıerl göndemıie -
lo.rdir. 

Fırat boyunca ilerliyen düşman 
motörlü kolu bazı unsurlarını Rak
kas istikametinde iler ıisUrmUştıır. 

Diğer bir dllı;ıman kolu, :Mer -
es.yum mmtakasmda Telleha1o'dan 
nerleroiştir. 

Sut mmtaka.sm.da, d~ 'lm

surlan ş!dddli topçu a.te§im.izle 
kall!ıla.~lardır. 

Dam.ur mmta:kasmda !ngiliz 
!harp ge:milerl mevzi.ler.fmjzl lbom 
bardonan etmişlerdir.. -

Tebliğin bu kl31lll Alman efk!rı 
umumiycsinin l:üyUk zayiata. ha • 
zırlar.ması itibariyle dikkate §a .. 
yandn-. 

Moskovn birkaç İtalyan alaymm 
merkez cephesinde göründüğllnil, 
bunların önünde Alman tankları 
bulunduğunu bildiriyor. 

• Berlin, 6 (A.A.) - Alman 
gece avcıları, dün geoe Almanya 
üzerine akın yapan 7 İngiliz tay
yaresini düşürmilşlerdir. 

• Lizbon, 6 (A.A.) - 1ngilti_ 
renin Amerik.adald istihbarat ser
visi umum mUdUrU Gem.rd Kamp· 
bel, dUn gece tayyare ile lngilta
reye gitmistir. 

Kampbel, bundan bir kaç gUn 
sonra Clipoper tayyaresile Nev -
yorktan Lizbona gelmiştir. 

• Bndapeşte, 6 (A.A.) - Ma. • 
car mllli müdafaa :nezaretinin em 
rlle bügün öğleden itfharen Buııa.: 
peşte ile civarında. teMike -ve pa· 
sif müdafaa hali kaldmlmıştır. Bu 
suretle evlerde ytQlllmakta olan 
pasif müdafaa devamlı olmryacak
ttr. Maamafih ha.va müdafa.aM 
memleketin her tarafmda ipka e
dilmiştir. Ve karartma n· .. ~mn::ı.

me i de tnlbik cdilr<:ektir. 

• 

Refah faciası 
karşısında 

1 
(BM tarafı 1 wJJJ 'O 

:ra ka ı elınacak tedbir ~ '1 
ki kültürümüzü ilerletelim. .._ u 
lann önüne gcçefun gibi sıacı.- .ıtn 
söz olamaz. _ • ..J t 

Elbette oıüsbet kültür i~ V 
nm \'e bunun millet itiyadı lll""ı 1 
~inncsinin büyük tahmind~~ ı, 
yük tesirleri 'ardır. Fti'kat k ,llnı 
du·ası zaman da\"asıdrr. İeal' I lU 
yorsa bu ne\; ka7.8lan '\'ÜC1!'1~ 1' 
tirenlcrln cczalarmr lddr.t~ a~ı 
mck kanunlan bu canland~ 

ekildo tadil etmek çok ~ a 
olur. Çünkü bu uretle ın-~ u 
zihniyete nykırı hareketm J1ll"' uı 
yidesi kU\'Vetlendirllir. 1 j 

:!\lillet cmrıiict ve itJmatı.tl sı 
cla müsebbiplerinin teczi~ o 
C. il. P. grupu rei ,·ekili ~ 
Uran'm Millet l\let'llsl kiiJ'SF'"" 
•len süy!lcdiği gibi be!dlyor. _.,1 ııv 

Türkiye Boğazlar q 

ve l(afkasya u. 

- (BM tarafı 1 ıı, 
Bu karşılıklı anlayt1 vo bil~ !u 

ğm botnzlıır rejimi Uzcrt:ıde I ·~ 
bir t"'sir yapacağı dtl§Unlilmii§1fl~ lıi' 
hususta ileri s1lrlllen f~J 'l' 
Türk clkA.n umumlycsıruıe ~ ıın 
alı:lSlcr uyandinnlş ve ':rllr.k V'·· li· 
rl boğaZları açmak ve lkapan:ı..ı 
cak TUrltiyeyi ll.l!ı.kadar ed:m ~ {~ 
olduğıınu ya~ardı. Ve bııJI', 
tc Türk matbuııtmm yazdığı ı::;, 

.Montr6 mukavelesi ihUkllml f A. 
çabucak unutulmuş olmasına !bl caç 
etmek ltwmdrr. Bu mukave eIJill, ':} 
inci maudc ine göre Türkiye '11J".}ı( e 
rip olduğu tnlcdı.rdo harp gemnet"l'ı 
bo:razı rd:ı.n r;cçmesinl müıiba 

Türkiye tayın edecektlr. 
&ene aynl mu:ıhedcnın '21 :ınc1 

d sın" göre de eğer Türkiye 

tehdit altında görGrsıı 20 inci ~1 
lle h:llttlmlerlnl tatbik edebnece . 

BugUnltU prUarm TUtldyeniJI ~ 
inci ım.dde hUkUm;crlnl llerl s 'Jl 
iline raUsalt oldu:u inkOr ötUr • 
Mamatıh, bu, TUrklyc tara!t11 ıç 
ittlluız 01UDfl1l vaziyeti tutmak 1' t· 
bir !ieY değ'lldir. ır. 

Sunyeyo İngiliz kıtnlarının ~~ 
esasen muhasamatı TUrltly~'?lln ~ ın 
deniz ve Kafkasyadaki vazlyeU!li ıda 
kat d!lha sıkmtılı bir hale koydll 

Bundan bir kaç gUn <>vvi.11 140 
vadan gelen bir haberde, B:ıturıı 
manmı mucıarar. için alman bit 
kım tcibirlcr zikredfllyordu. ~11.l 

1
!'1 

olduğu Uzerc Hnznr denlzlnl h8:
nize bıı.ğlnyan 'l.'C BakU petro!l Jtu 
nakleden pipeJln Bntuma munt ht 

eı 
olmaktadl?'. ...ıf tl 

1921 do Kars muahedcs[le 11'~ 
Batum §ehrlnl ve limanını G~ 
na tcrket.mlşti. GUrclstanm S nı 
ıer Birliğine UUhakı Uzcrlno TUr--' F'a 
nln Gllrclstnn lclıine 'YRPtığı 'feB' 
lıklardan isU!ade eylcdL 

Ancıı.k, TUrklye blr şartla Datuİ bir 
GUrcıstana tcrketm~tl: Türkiye :i <:i 
tum Jlmanwı hiç bir verı;ı ve J I b 
vermekBizin kcndl ticari 1hUyli~ ır 
lçin kullanacılktI. Demek kl B• ./ i 
bir nevi Türk Umanı oıarak kail d" 
du. e 

BIUUııra 11916 da Ankarı. hUkfıJ1l 
usulun traka yani 1ngutereye ~ 
yetini tanıdıktan sonra Xcrkilk P~'l' 
Iertndcn me.lırımı kaldı :ve B:ıt , 
akan pclroldc:ı kendine blsse çı 

mnğı ar1Lştırdı. 

Kafkasya, Rus - Tllrk ~ ~ 

lerlnln karmo:knrşk oHluğu biT 1j 
dlr ve bu esasen girltt olan va:J!'; 
hiç de kolaylqtrrncalt mahiyette 
ğUdlr. 

Raşit Rıza Tiyalrosıı 

8-7-941 salı günU ~ 
Üsküdar Ayparkta - .Asıı.Zad' 
ler - komedi '3 perde 

Suadlye Şenyol Çınardibi >JJ1 l 
tiyatrosunda 7 Temmuz pazarte 

gUnU akşamı K A N 11. Vedllt 
Lütfi • 

Suadiye Şenyol 
Tiyatrosunda 

:Bu akşam maruf film reji.!ıörll 

aat Ürft tarafmaan 'K A N !.. 

Sütanne 
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BIYfJK EDIBıBOMAN 

MU CiZELER DOKTORU 
' 

Yazan: 
P/TJGRJLLi 

Jı~: 

Muz;;;;i:~"AcAR Milli küme maçları sona erdi 
23 

~ ~ sa.Psarı k . rdu .. Niha esılmıştı .. Tıtrı. 
~dr bastı· Yet birdenbire fer. 

.ı - kafi. Rar· 
• U!JllıaYI }; ı .. Bu ı>Pkılde ko· 
.lın kalın ltak artık Tahanumi
t:nııro~·· Anlıyor musun . 
\ e vata~ · Def ol buradan. 

1 ~ıra h~~ın Uzerine atılarak 
1• ba~ını v 1[a ağlarnıya bruıla. 
llnı b;r ns ı~Jarm ıırcı -na sak. 

ı lUstu cak~ gıbi :ki büklüm ol· 
l'eo..:ı,, 

açlarınır g~c kadına vaklar;:tı ve 
d()Jb.t ~ adı. Judi bir hamle

:ırdı '1e ~· ~· .'!'COdoru kollnriyle 
11\1\'<.tte okrsune dof!'ru ct-kerek 
~lduktan 1 tı. Biraz sukünet 

' ı r s SOnrn da yumuşaır. 
:ısıtıd ~ s le ve iki söz a-
o~:ı y~:Up ~~ctkırarnk. Teo. 
ltrükle ısFu goz yaşlan ve tli

Cit.ın ~tarnk sordu: 
11:ıtoc(ksi 1Yeceksin .. Jizel'e git-
1'eocıor n .d"ğil mi? 

" So!J.r:ı hır an icin düsündü; 
-nu so du: 

1 ~ ZE>l de kim? • 
1' or ~ı davet eden rcz"l. 

U. JUdin· hıç bir şey anlamıyor. 
~~ .... 1'1 !50n göz yaşlarım ilk 
- ;•ıU Sildi• 

• a~ıl nı. 
)U G an .. a amırorsun. dedı. 

1 
1!'fitıdUşç d~~; Glotenburg 
>?Yle, Sô

2
' 1nden 'ba:hscdiyorum. 

ın tf....,,. ver bana. gitrnivecek. 
'I'~' ll'li? -

1~? '~~-~~~d!liyle genç kadı
lı. 11 sıldı ve temi at ver-

- lia ~ Yır \ r "I ucuğum gıtmı. 
ın · :\.Irr-.k etme. 

A.rc.;,ti • • • • 
taç 8aa~n b 1 .. ac saat \'C bu bir. 

dın ara Zclrhnda bir erkekle bir 
er ~.. 1nda g""ebilecek hudi· 

'>>.:( ı'·t '""' 
or z fr11 sonra Judi Olper. 

- c· uı itle dedi ki: 
v~· ·vf.enbu...... G d" · · • "'"lfl<! ·... ran uşcsınm 

B tnUhakkak icabet etmek 
... · en de.,,.. . 1 

lll'} n ""'"nın e beraber ge-
Olejjnd., u es İsvitred Nöçııtel 
• Cok ı:~ı~ :..ınıf nrkarl:ışım. 
elttun 1 rız bana ara sıra 

-:>la rı:ı\.!azar. '\ramı7..d prolo-
. ark et olunmaz, daima lbas· 
ıç Giot,..adR ca konuşuruz. Sen 
.ô1.'et.ıe enburga gitmedin mi?. 

tır. Oto: ntercsan bir memleket
at tn lllob ile Ostand'dan bir 
lfın:ı:ıt af ird·r. Bir e< gı afi 

JUı cı ,. C" nbu~a girmek 
a ~ 0ıt l z m "'..ild'r. Bu 
~ k~ınileı hukuka taalluk 

elınce ·· Tarihi malumata 
~ ~Y hususta ben de seniıı 
J;lalı a~. 

~1 duyu f gelen kum çrtırdıla. 
alas oı:.ar. Tcodom Majestik 
~ oı lınin kapısında yan~
I h.tı\>ar ~lmt kat beyaz sakallı 
Cliıy0rd. Çede yavn.<> yavaş i
ılacıı; iht Teocıor kendisini kar-
- l..o Yar dert yandı: 1 
~~~~ P:_enslerınin izdivacı 
l-' ak için ~btudlerimi tamamla. 
r::at dama/Y ömre muhtacım. 

i'• lanın. ah damarla. 

bi: ~~ah hastaı.ın ş.kayetini 
<:•n Söıun" a dinlemiş olduğu 
- ı~ u kesti: b ler ·· 1rkaç da gtin bir bard:ık suya 

d~in \'o y;:;ıa limon damlatarr..k 
it\, dedi. ~~ra kuvvetle azm"e
ene l'<lşıy rursUnıiz en az yuz 

- Pap !lcaksmız. 
Diy~ ihagt· a.niar gibi mi? 
- b ıvaı- .. , k rd 'r cınyır k gu ere · so u. 
~or m~+ ... ~lar gibi, diye 
~·Ve 8; .. .e klZIYane cevap ver

' . l>a.ıeıınJ mevsimini cenup. 
eç11lncn1• • a \'eya Cezayirda 

ıı ta;,..... • 
ı - Yaıı ·•Qıye edenm. re... Ut Kabirede. Medine.. 
l.lıy~ Jıı . 
.-~dı nunldandı. 
ır Şey n başka yapılacak hiç 
Diye Yok .. 
~ 'f ~or neticeye vardı. 

erı: lllık ihtiyar vedn eder. 

l bi~UZ ne kadar? 
le~. SOrdu.. Trodor durdu. 
1t'!na: .::tti,. sonra birden ha. 

...... ~ tniş gıbi: 
Ul'g d Ukab~inde b na Gloten.. 
alflın Ukalıgr hakkında biraz 
. tı <ie at. ~ri~. deÇi, filhakika 
l'iitn sızın gıbi tarih prof csö • 
~ i . anıa bu mıntn.kn ürerin. 

İht· ~ırn Yok. 
~~-- 1Yar }" · ~ sak e ının tersiyle muaz. 
•Unları almı okşadıktan sonra 
ı. ....... G,:ıatınağa başladı: · 
i~ll.nan' :nbu~ bir zamanlar 
~at ha~usteınlekesi imiş. Fa • 
~lllda l: asır(la ve kür.in zama 
e Cdİld~~anlıtar tarafından ida. 
Ot~ malfun d~ğildir. 

, '?t İıtıiş ~~ _ k~limesinln aslı 
ın u.~, •· ~ kımseJer ıbu is

-unce g\iı;füfi nıanasma. ge 

~:d~1~Jfı~~~~ Beşıktaş 50 puvanla şampiyon 
~e~~n ~~:~ v:n n:z ~il~~ Galatasaray ikinci, Fenerbahçe üçüncü, 
vayet vartlır. Sire bunların hep H b d d ld 1 ~;~ s::ıf~:i~iB~~~~uo~~~ ar iye de ör üncü Q U ar 

ihtiyar amca sıra ile rüzler. ~Wli kilmc maçları dün yapı-
ce rivayeti ~armnğu hazırlandı. lı:ın Galatnsaray Mnskespoı, Fe-
ğı içı Jüdi müdahale etti: nerb:ıhçe - Harbiye mU.sabaka· 

- Rica ederım, nnıcacrğım de lanndan sonra nlhayetlc•ndi. &>-
di. bunları Zufeld'e dnha geniş şiktaş 50 puvanla birinci, Galatn-
bir zamanda anlatabilirsin. Lüt. saray 46 pu,·nnln ikinci Jı,enerbah 
fen şimdi bizimle bcrabc;· gelip çe ·16 puvanln üçilncü.' Harbiy 
b"r kahve içer mic;in. Sözüniı döıdüncti, Altay be inci, İstanbul 
kestim anlatmana mani oldum spor altıncı. Altınordu ~ edinei, 
ama :> ed rsın bi.,i çlinku bel.lı Oemıspor sekizinci, Mnskespor 
yorln,... Ote>mobil aşağıda hazır. Eıpor dokuzuncu, gı>ncler birliği o
Bizim de sı.r.a refakat c:tmcmı. ı nuncu oldular. 
zı istf"r misin? DUnku ır:aclaıda Galatnsara~ 
İhtiyar profesör k:ılktı, af eh. .Mnskesp.oru 1-0, Fenerbahçe de 

.ledi, davetlerine te:)ekkür etti.. Haıbi~eyi 4-I m:ıglüp ettiler. Gıılata...arn.y - l\laskcsı)()r 
J{umlann çakılların çıkardıkları . rns.ıbakaların tafsllalı şöyledir: 
gi!rilltü tr.rnamcn }fayboluu, d • G. S. • Maskespor de alullanmamı:şlıı.r, mütemadiyen 
mır parmn.khk (,'ekı d !,ten ~onra G" .. b' . .. favul yaparak rakibi de sinirlen -
Jüdi soıdu unun ırıncı musab:ıknsı ha- dlrdil<'r ve oyun bir gfirültü hali-

k ın AcLuın Akm idaresind G ş · · b' ib'rl Pekı ya mon <:uyu hasta. e :ı- n~ aldı. imdi ik itarnf da ın ı -
yı jyi etmf'zse? ıatnı.ıa:Uy - ~askc por arasında ne favul yapmakta taş cıkanyor. 

Teod z ı Id k" · kt )opılv Bu musabaknya taknnlnr Hele bir ara Fa'rllğun 28 üzerln-r .u e sar. ı ~o en ~u kadrolarla ıkın l d 
gelen felakete ne Yapılır? nr. ç 1~ ar 1: d .ki knsdi l1areketi az dnhn bir 

~ı- 'st' 'b" "k' k ] ı ( lata ura': g 1 l 1 rd Oyunu bun mç.n. ı ıyormuş gı ı ı ı o unu 0.,maıı _ ·F.ır k • 
1
. ,,. o e ma o uyo u. n -

hc;.vaya kaldırdı. • , u • n ım - .. ıu. dan sonraki kı:smı dn. :ıs:ıbi bir hal-
1.şte o zaman, d dı Loreıı ~a, F,rıı'enr' .. 1 Halil. - Uarbaros, de ve golsüz geçti ve birind dev· 
1 . . . d" ·'ak" 11lu<>tn ıı, u cnt, 1!..sfak l\lehııwt "" 0--0 beraberlikle bitti. 

pr~ns e.rmın ~z ~va~m:.ı ı. sır Ali. · ' 
~mcıtnkbe11 ta~ıhcılerı dde nla~\- Moskeı:;poı lular qa bir oyuncu- ikinci dena: 
c :x· e::ı e t~ evam K~-ı:-r · 1 : ·ı ları müstesna aynen dünkU kadro- Maskespor başladı. ilk dakika-
•. n l\~el ~n •• ın~~ .'. ı~e ~e- lcırrnı muhazafö ediyorlardı lardn oyun yine sUratli oynanıyor. 
~:tin. { ey~ gı esını VSI} e Galıı.tasarny ibn!i;adı. Sa~ kırmı· lki taraf ımUdafa.asınm. nisbeten 

.ICııık"' b . lc.k t" "'Ihlar l uk-:ırıda da görtlldüğU gibi iyi oyunlarma rağmen yine iki 
- ıu u ızım mem e 1 

- bugiın Sıılahattın ve Adnandan taraf forveti de gol kıı.çırmnkt.a 
mızdc 12.l5 sene yasayan <;cıclc- mnhrum. Oyun süratli oluyor Mas rekor kırıyorlar. 10 uncu dnkika
ler .Mbırda otuz reşı Ara'bıstan k /JO'I'lular buglin zayıf bulduklı:ı.- dıı. Bavb..-ırosun sıkı bir şütu Mas
da 15: _kırk seneye kadar yaşıyor rı Galatns:ırayı ma"'IOp etmek a - kespora ilk tehlikeyi tattırdı. Ar-
lar. E~r sen C )ten burg Duka. . 0 

•• z 
ı ~ h kk dn h k"k t aı· mıle cal·şl)orlcı.r. Sahn dun nkşam- tık Galatasaraylılar rakip nrsıf 
ıgı a ·m a 1 a en nı u. danberı· ' ;;.an · ğm rd b' h 1 • l h 1 mnt i~tiyorsan b 'l'ıU ben sana • ag :ır:ı-. u an ır ca· s..'I nsınn yn eşmış er, er an go 

b . . . . . mur deryası hnlı.nı almış. İlk on bekliyor. Mruıkcsporlular Galatasa 
ızzat verırım .. Ha)dı gel şını. b d k"k d G 1 •-ft 1 1 11 b 1 t • ı d" r>ş a .ı ıı .a a a .... ..,.aray ı nr n- rayın oyununu ka u e mLS er ve 
\re 'birlikte <!ıktılar. Otomobil fü bir listünlük kurmnlanna rnğ- müdafaaya çekil~ler vıe Gala . 

garajdan tertem·~ getirilmişti. men gol çıırnramı)ol'lnr. Ara Siro tasnrav forveti iblrnz fırsatlardan 
Mari Hanri~ et parkından döndu Ma.s~esporlular da Gnlnt.a~roy ka istifade etse Maskesporun mağlO· 
re:-, Vindiktıv caddesinde sigara ldesını ziyarette kusur etmivo...ıar- bi1eti muhakkak. Nihayet 20 inci 
aldılar. sonra Rarka doğru döne ı, . . dakikada soldan Mehmet Alinhı 
rek lbüyük fenere doğru yol al. . D3.kı.ka.lar ılerledik e oyun sert bir ortasında Maskespor kalcslnin 
mağa başladılar. Yeniden kt•m b~r c~.' e~an nl~ı. Mnskesp6rlulnr onil iknl'L'JU, Bu aralık fırsnttan Is. 
tepelerine rrıst geldıler. Judiol. hı· ~'Un evvelkı maçta ıkı oyun - t ifade eden Bülent hafü btr vu-

m...-d ,, ·r ld' • 1 k k"" cuları h :kem t.ıu-afmdan sertlik ruşla Gnlatasarayın yegfı.nc golü· 
per .Loeu or ,.m e e oa ı çı oy yU u d ~ .. ad k ldı- "'~' ti tt B ld b d 
leıini, hemen hemen bom iboş _z_. _n_en_s_(.W! __ an __ ç_ı_a_rı __ gı_._uu_-_n_a __ ı. __ u_g_o_en __ so_n_rn __ e_ş_a-_ 
den ek vazivette olan büyuk as 
ri plajları, rezaletleri ve diplo. 
nıa + k ~ ndcvula!'iyle ırn~lıur o. 
lan ou i gösterdi ve sonra ev 
velce demış olduğu vaadi hatır. 
hyarnk a.'llatmağa başladı: 

- Glotenburg Dukalığı harp. 
lcr. yangınlar ve s::ıri hastalık. 
!arla sanınu..,, fideta pişmiştir. 
Bütün bu Metler Glotem:>urg'un 
bir karaktere sahip olmasına ya 
ramıştır. 

(Devamı oor) 

Tu.kım: 

B~ il.ta.<1 
G. Saray 
Fener 
Harbiye 
Alt.ay 
1st. Spor 
Altınordtı 

Demirspor 
Maskespor 
Geneler 

Milli Küme 
l\J. 

ıs 
lf{ 

JS 
18 
'l8 
18 
18 
18 
18 
18 

G. 
14 
12 
13 

6 
7 
5 
5 
4 
2 
5 

n. 
4 
4 
2 
·1 
1 
3 
3 
4 
8 
1 

puvan cetveli 
1\1, A. 

2 
3 
8 

10 
10 
ıo 
10 
8 
12 

51 
45 
51 
33 
29 
3i 
32 
29 
32 
26 

Y. 
21 
20 
24 
34 
37 
50 
56 
39 
45 
36 

P. 
50 
46 
46, 
34 
33 
31 
31 
30 
30 
29 

I 

ınntından güzel bir en tantanc 

kika kadar Maskesporlular oyuna 
lıl'ıkim oldular ve bundan sonra 
ınUsabaka yine Galatasaray hfllti
miyetine girdi, Devre sonlarına ka 
dar bu vaziyet golsUz geçti ve 
Galatnsanı.ylıla.r da milli kUmenin 
c-0n maçını bu şekilde l-0 gnllp 
bltin:lill'r. 

Fenerbahçe - Harbiye 
Günün ikinci maçı hakem Selii

mi Akal idaresinde Fencrbnhçe -
Hcı.rbiye arusında yapıldı. DUn Ga. 
latasara)'l!I berabere kalan Harbi
yenin bugUn Fenrrbahçe karşı -
sında ne. netice nlneağı merakla 
bekleniyordu. Nihayet takunlar 
tnrafta.rlarnıın sürekli alkıştan a
rasında çıkarnk sahadn şu şekil
de yer aldılar: 

l'enerbıılıı:c: 
Cihat - l\luıınım<·ı·, l\lunıt -

A)dın, Ali Rıuı, Öml'r - Fil.ret, 
lfodrl, Nnim, Nacl, Rcbii. 

Harbiye: 
Bedri - l\lünir, ifa~ ri - 1'~ 

ar, Abcll, Nahlt - Kemal, Sü
leyman, Ert:u mıl, laz:ı.ffer, All 

Oyuna Ho.rbiyrnln ortadan bir 
hUcumuyla bsşla_ııdı. Pener mwı. 
vin hattında.kile bu hücum, derhal 
soldan mukabele gördü. Kısa bir 
mUddet ortada cereyan eden mü
sabakanın ilk golUnü Fenerliler il
çüncil do.Idkada kazandüar. Snğ • 
dnn inkişaf eden bir hücumda top, 
ka:e önUnde iki pn.slaşmadan son
ra Naime geçti ve onun yakından 
sıkı bir şilt ile Harbiye kalesin~ 
girdi. Bu sayı Fencrliler.i hızlan -
dırdı. 'Ostüste yaptıkları akınlarla. 
Harbiye nısıf sahasına yerl{!Ştilcr. 
Ve tazyike ba.5Ia.dılnr. Nihayet 
beklenen golil Kadrinin ani bir şU
tü ile sekizinci dakikadu oldu. Bu 

I lkincl golden sonra Fener Mkimi
yetl ezici bir hal aldı. Bir do.Idka 

Şüphe ve saadet 
Ragıp uzun müddet ortalıktan 

kaybolduktan sonra meydana 
çıkmıştı. Fn.kııt artık eski Ra~p 
değildi. Tamnmiyle dcğişmiştL 
Bu değişiklik daha ziyade onun 
hayat hn.kkmdaki kanaatleri™! 
t:e<::ir etmişti : 

- Saçma, diyordu, in:>anlrk 
icin yapılan şeylerin çoğu saç
ma .. Mesela tib, nedir Allah aş_ 
kına. Birba..5 ağrısını dindirmek 
için kcşf edilen ilaç için ne emek.. 
ler harcanmıştır. ı 1c paralar ve 
ne sonu gelmez intizar günleri... 
Yarayı deşmek için bir makas, 
kimbilir ı.aç yüz hata işlendik
ten sonra sol" şeklir' almL5tır. 
Son şeklini aldı da ne oldu? .. İn
sanı ölümden mi kurtarıyor. 

-Tabii.. 
Diyeceksiniz. Güzel, ama kaç 

sene için?.. Birkaç se~e daha 
yaşanıyor. Vazgeçtim bundan .. 
Vücudumda her hangi bir sebep. 
le bir arıza hasıl olursa. o !beni 
öldürsün. Buna ~e aramasın. 
lıır. Yeter, ki diğer ezeli ve ebe
di hastalıkların kökü kazmsm. 

Bir gün sordum: 
- Nedir bu insanlara musal

lat olan ezeli ve ebedi hastalık.' 
lar, dedim. 

- Hiç ehemnüyet vermediği. 
miz en müthiş iki şey: Şüphe ve 
tesadüf.. 

- Anlama.dnn .. 
- Tabıi anlamazsınız. Buna 

kimse ehemmiyet vermiyor. Hiç 
kimse değil mi? .. Halbuki şlip
heenin insan vücudunda yaptığı 
ta:hribatı hangi hastalık mikro· 
bu yapar. Evvela şu tesadüf de. 
nen manasız inanıııı ortadan kal. 
drrnıalı ve şüpheyi insanlar ara
sına so)QnamalL. 

Anlaşılıyordu, ki Ifagıp, bü· diyor, eğleniyorduk. Tnbü bizi 
yük, heyecanlı vakalar yaşamış. de davet ediyorlar, gecelerimizi 
tı. Harar tli sözlerinden anlıvor. coı:;kun bir neşe içinde geçiriyor. 
dum, ki bunları anlatmak da is- duk. 
tiyor. Bir gün, gene evimde ziyafet 

- Güzel söylüyorsun ,dedim. veriyordum. Birçok kibar aile
Faka+ bm ş'i menin ibu kadar ler, gençler vardı. Dansediyor -
mütlliş şey olduğunu hiç ?Aınnet- duk. l{arımı bir aralık bir g~ 
miyorum. Ben zaman zaman 5üp dansa davet etti. Bir aralık her
henin tesiri altında lrnlırrm. Fa. kesin bu dansa merakla baktığı. 
kat lbir zararrnı görmtiyorum. m gördüm. Genç dans profesörü 

- Benim kaç senedir nerede imiş ve çok çetin figürler yapı-
olduğumu hiç ::ı.ormuyorsun ?.. yor, kanm da muvaffn!ayetle o. 

Aniat Allnh aşkına ne var.. na tabi oluyordu. Remziyeyi o 
~alıi, neredeydin?.. halde görünce doğrusu ben de 

- Babamın ölümünden evvel se,indim. 
müteahhitliğe başlamıştım. Ba- Dans bitince alkt.,.Ja.drlar. Ka-
bam. bu mesleğin içyüzünü :bana rım doğru yanıma ~di: 
o kadar kolay anlatmıştı. ki.. Gö- - Nasıl, beğendin mi?. dedi. 
zü arkada kalmıı.dan aramızdan - Çok güzel, dedim. Artık 
ayrıldı ve ben işe dört elle sarıl. sen de profesör oldun. 
dnn. Kazanıyordum, rahattım. Gfü.lerimin i~ine öyle bir ken. 
Fakat bir giin, her insanın ibaşı- dini verişle baktı ki... 
na gelen b;r hadire b~nnıı ıgel. Gene dansediyordu. Profesör 
di. Güzel bir kızla karşılaştnn . ona dikkatle bakıyordu. Elini ce
ve sevdim. O da alfıkasız değildi. bine sokup mendilini çıkardı. 
Birkaç buluşma.dan oonra müt - Sonra ba.ska bir kadını dansa 
hiş surette sevişmiyc başladık. davet etmek için yürüdü. Fa. 
Zengindim. Param vardı. Eınlfi.. kat profesör. cebinden bir kağıt 
kim var.Jı. lşim Yolundaydı. Rem düşürmiiştü. 
ziye'ye evlenıne}i teklim ettim. Kıiğrdı, dans bittiği vakitken
Kabul etti. Orta halli 'Qır ailenin disine vermek üzere kaldırdım .. 
kızı olmakla beraber temizdi. Cebime koyuyordum. Gözüm bir 
Hassastı ve beni her mann.siyle isme takıldı .Karımın adı. 
mesut ed<'bilecekti. "Reınziycciğim !" 

E.·Jendik. Aile kurduk. Anası- Gözlerim karardı. Bir hamlede 
nı da yanıma aldım. Şişlide bfi. olnıdum. Karmıa öyle candan hi. 
yük bir apartıman kiraladon. tap ediyordu, ki .. "Yarın gelece
Döşedim ve Remziye memnun ğim, bilsen ne süı"Pri7Jerim var" 
olsun diye aklnna gelen hiç bir diyordu. 
şeyi esirgemedim. Lüzumu yak- Ne yapacağımı şaşırdım. Bir 
ken aşçıdan ba$ka iki hizmt'"tçi rezalete meydan vermemek için 
daha tuttum. Evde eğlenceler kendimı dışarı attım. 
tertip ediyor, ziyafetler veriyor. Nefes almadan diriliyordum. 
dum. Ark~ar geliyor, daMe- Hakikaten meraklı ve heyecanlı 

bir ımacera idi. Devam etti: 
- Ne yaptığmu soracaksın ta. 

bii. Kamna bir mektup yazdım, 
Derhal evi terketmesini ve hiç 
bir suretle benimle karşılaşmıya 
tcşebbU etmemesini öyle şiddet
li bir lisanla anlattım ki.. Sonun. 
da bir de en büyük yeminle su 
tehdidi savurdum: 

''Derhal öldürürüm." 
Remziye her şeyden evvel iz

reti nefis sahibirdi. Evi terketti. 
Ben de şehri terkettim. Uç sene 
serseri sers."!I'i olaştım. 1 stan. 
bula döndüğüm gun kimi görsem 
beğenirsin. Dans profesörünü, 
yanında ba!?ka bir kadın vardı. 
Beni öyle bir neşe ve heyecanla 
karşıla<lı, ki.. Bir cinayet işle
memek için ondan kaçmışken, 
şimdi onu karşnnda göıiıyorum.. 
Fakat benim hiç 'bir ı:ıey söyle _ 
meme meydar vermedi ve: 

- Kanm Remziye .. diye ya
nındaki kadını takdim etti. 

Birden beynimde bir sancı his 
settim. Sonra müthiş bir baş 
dönmesi. Profesör devam etti: 

- Nerelerdesiniz.. Sizi çok a
radmı. Remziye ile devlethaneye 
devam ederken taru5J!lıştık. 

Her şey anlaşılmrştı. Dunek 
profesör, cebinden duşürdüğü 
mektubu karım icin yazınanırştı. 
Fakat benim Remziyan nerede 
idi şimdi? .. 

Onu senelerdir bir defa olsun 
aramamıştmı. Kendimi aff ettir
mek için söyliyecek 'bir tek şe
yim yoktur. Sadece mtithiş bir 
budalalılığım vardı. 

Remziyeyi bir daha aram.adım. 
nramT)'acağmı dn •.. , 

Ah şu tesadüfler ve ah şu şfw 
he... AHMET REŞAT 

6-7-1941 
'J.88 Hafit par

ı;:alar. 

'7.4 6 Ajans. 
8.00 Haflf par 

çalar. 

8.SO Evin U. 
JZJIS Fnsıl şar. 

lan. 
lO.SO Ajans. 
19.45 Fa&ıl lliQZJ, 

.Z0.15 Radyo ga . 
r.etesı. 

0.45 H:ıttnnm 

türldlsü -
ktlnn. laılodcn ka-

18.16 Knnı ık leye. 

program. l l.00 7.Iraat tak-
18.0S C:u.band. \"imL 
8.30 lemJekei ll.10 Solo ııar· 

IK>Sta L kılar. 

18.40 "lyolonscı .tl.25 Hasbeo-
&olo. 21.45 Orltcstnı. 

JD.Oo IUl'hmedin 22.SO AJ:ıns. 

ııruıtı. .!2.46 Dan miı 

Ul.15 Köy baı.u. dğt. 

Mükellefler arasında 
bisiklet müsabakası 
Beden Terbiyesi mUkellcfler 

arn.c;ında bölge bisiklet ajanlığı 
tarafından tertip olunan tıc§vik 
ynrrıılnrının ikincisi hıı.vanm yağ. 
murlu olmasına rağmen dUn sabah 
MecldiyeköyU ile Hacıosman tepe
si nrasında ve 21 kilometrelik bir 
mcsnfe dahilinde yapılmıştır. 

Neticede Alemdar klübünden 
Kamil BüyUkknnnt 41 dakikada bi 
rinci, aynı klfipten Nurettin Geııç
çağlar .ikinci ve Fcshane fabrika_ 
smds.n Mehmet Vurgun üçün.eli ol
m~tur. 

Yelken teşvik 
müsabakaları 

Su sporlan ajanlığı ta.rafından 
tertip edilen mcvıilinin ikinci yel
ken ya.r.cyı dUn Moda. koyunda. ya_ 
pılmıştrr. 

üç deniz mili uzerınde hazırla
nan rotaya göne yapılan bu müsa
baknya. Gnlntasarny, Fene11bahçe 
ve Boğaziçi klüplerhukn yedi şar. 
pi ve bir yole Jştiray ctmfstlr. 
Havanın muhalefötinc rnğmen 

bUyük bl:r muvaffakıyetle başarı
lan ynrışlar çok sıkı olmu§, bilhaa
sa en kuvv tli } elkencilerfmizden 
olan Galatasaraylı Burhıı..n, Samim 
ve Mahmut arasındaki çekişme 
çok heyeco.nlı olmu.~ur. Neticede 
§a.rpiler arasmdnki yarışta. Gala 
tasaraydan Mahmut birinci gel : 
miş, yole yarışmdn da Hnllın birln 
ciliği alnuştır. Teknik derecc-lElr 
şunln:rdır: 

Şarpi; 

l - Mahmut (G.S) 46,50, 
2 - Samim (G.S) 48.54, 
3 - Burhan (G.S) 51-38. 
Yolc: 
ı - Ha1Jm 1.3.18. 

eonm da Rebiinln ustalıklı bir §11-
tü Fenc.,>rlilerc UçUncil gollerini de 
kazandırdı. 

Oyun bu golden sonra biraz mü· 
te.va.7Jn cereyan etti. Ha.rbiyelilcı· 
bu arndn bir kaç akm ynptıla.I13a da 
muhacim hattında anlaşma temin 
edilemed.4,'inden hücumlar aldrn 
knldı. Fencrlllcrin mukabil akm • 
Inrında çekilen şiltleri de Bedri 
taTafmdan maharetle kurtanldı. 
Devre.nin son dakikalarma doğru 
Harbiyenin yaptığı seri bir akında 
Ertuğrulun çektiği srkı bir yer 
den şütünU Cihat yumnıkla kor
nere atarak muhakkak bir gole 
mani oldu ve birinci devre Fene
rin llk dakikalarda temin ettiği 
3--0 !ık nEUce değişmeden bitti. 

İkinci dc·ne: 
Bu devreye Fenerlilerin soldnn 

yaptıklnrı bir hUcumla başlandı. 
Top Harbiye mfidafaasmda çevril
dikten sonra oyun bir müddet or
talarda. cereyan ettl. Beşinci da
kiknda. Fenerin S3ğdan açılan bir 
hücumunda Fikret topu avut çiz
gisine kndar götUrerek geride çok 
müsait vaziyette duran Naimin ö
nüne yuvarladı. Na.imln durdurma· 
dan çektiği sıkı şfit iyi yer tut
muş olan B!'drinin kucağında kal 
dı, Bu suretle Hıwbiyeliler bir gol. 
den kurtuldular, 

Dakikalar ilerledikçe Harbi) c 
liI~ açılmağn ve Fener kalesini 
sıkıştırmağa başlndılar. Bilhassa 
s:ığdan yn.pt.ıkları nkmlıırı durdur
makta Frnerli müdafiler gUçlült 
~ekiyorlar. Harbiyeliler bu çalış 
malarınm semeresini 17 inci daki
kada göl'diller. Bir Harbi~ c akı 
nmdn Ali Rızanın kendi kalesıne 
verdiğı geri }>3Smn Cihat yan~ 
bir c:üaş ynparak topu ıel.lnden ka
çll"dı ve sUratlc yetişen Harbiye 
sağ açığı Kemal sıkı bir şütle ta. 
knnnun yeglinc golilnü yaptı. B\J 
so.yı Fenerlileri harekete getirdi 
BUtUn enerjilerini kullanarak tek· 
rar hô.kiınlvetıerini temin ett:De? 
Mütemadiyen Harbiye kaleshı1 
tazy:k ediyorlar. Nihayet 40 mc 
dnkikad::ı knzmıdıklan bir konıEn 
atışını kiiçfik Fikret çok g1]!Mll or 
taladı. Kalcd topu tuttata haJd• 
kalenJn tıı;lne d1lşt1lğnndeıı Fener 
lller d!Srdnoon gollerini de ba ~c 
kilde kazandılar ~ mftaıbab. dı 
4:-1 F9DeJfıetws•:tı+ pJelııetıdl • 
net!oeJeıadl 



~;('9·-.-.-·.--~;;.; __ ·-~~~ .. · .-2tı1.al'!l;,..-ır:!· •• · .·~a~r~ı~.~.;.~~c~',; ,-- ıstanbu Levaiım amir.iğinden veriı;-ı r .. ı ıarıcı asker ~ıtaatı ılinıar. -' 

1 Ui : SO ton Dikrc yağı ve 5 : 10 ton Gres yağı satın alma~aktır. Dikre 
yağının kilosu lcO, Gre:ı yağının ';!l<>S".= 90 Kuruştan olup katl temı...ıııtı 7900 
liradır. Pazıırlil•Iıı. •:ka. ın,esl ıı:; ,4l Cuma gUnU snat 15 de Ankarada. l4. 

f. tŞ BANl(ASl 

Ki~k Tasmrul hesapları 1941 ikramiye planı 
KEŞtDELER 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 3 lldncJte§rl.ıı 

ta.rihlertndo yapılır. 

1941 ıllramıyelerı 
l adet 2000 Wık - 2000.-Llra !I 250 . ... 2000.- . 
• • 1000 • - 8000.- . 3ll 100 . - 3500.-
1 1:KI • -1500.- . 80 50 .. .. 4000.-

• l500 - - 2000.- 300 20 . .. 6000.-

Deniz Levazım satın aima--t 
komisyona nanıarı _I 

Marmara ttMUba.lırl K. Satmalma Komls)onondaaı 

• 
•nşaat ilanı 

- Kt?§lf bedeli 143{•,05 Jir .. \!en ibar.:ıt olup 2• Haziran 941 gUnUnde 
yapılan Jsapalı zarf ckslllmesinJc talti:ı çıkma) n ve gösterltecek bir mahal
de yaptınıacak olan ~patın, y.mldcn kapalı zart urullle eksiltmesi 14 Tem 
muz 9•1 Pazartesi gUnU saat 1:> de İzmlttc Tersane kapısındakJ komisyon 
bbıaamda yapılacaktır. 

2 - Bu i_:e ait resim, fen::ıı ve ldarl şartname il.:J projeler komisyonda 
görülebilir. 

3 - EkElltmeye işUrAk cd.:cek isteklilerin bu glbl işleri yaptıklarına 

d&lr Nafia mUdUrlUklerinden ru~cakları --eksiltmeden Uç gün evvelki ta.. 
ribll- et-.llyet ves:lkala!ını ve lOlfi lira 80 kuruştan ibaret ilk temlnatlartıe 
birlikte tanzim edecek!erl teklif ınektuplarını belli gUn ve saatten bir saat 
evftline k:ıdııı- komisyon başkauı:zıne vennelcrl (5191 l ,, .. ,_,: * 

l - T lımlıı edilen bedeli C!!.8(0) Ura oıan 2000 metre taıebe elbiselik 
laım&§mm 10 Temmm: 9tl Per~:nlıe gUnO saat 15 de Pazarlıklı< eksııtmesı 
~pllacaktır. 

2 - İlk teminatı ı885) lira oıuı. prtnamesl ber gün komisyondan pa.. 
raaz olarl\k alına blilr. 

8 - İlltekJllerln ı-e,iJ gün v• ra&tte Kaaunpqada bUlunan komisyonda 
buır buıunm lıı,.r (5456) 

*** .ı uO adet havlu 
100 ad~t sandalya •·:ıUınunesl gibi,. 

Yukarıda cins ve mlltdan yazılı iki kalem e§ya 9 temmuz 941 çarşıı.m 
b& gUnU ııaat 16.30 Jn r.azarlrkla eI:slltmcsl yapılacaktır. 

.htekliler!n belli giı.n ve ııaar.t,, Kasımpıı,ada bulunan komisyona mQ. 
racaatıım (5499) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Almr.ı Komis-1 
yonundan: . 

1 - 26.6.94' tarih,nde ihai~Sl y .. pılan 50 bin liralrr.; gazyı.ğınm f1yatı 
.. kamca gali gllrtlldUğılnden ~krar pazar'·kıa satın alınacaktı,· 

2 - İhaleıı! G.7.941 Ça?'§amn ~ü saat 10 da yapılacaktır Şartnamr. 
Jer her gün mrzkCır koıuısyonda ı;örü.eblllr. 

3 - GO bin l!ralılt gazyağı tç!n temlnntı kat'lye 7500 llı·adu 
' - htekliJerin n.czktır gül'l ve saatte temlnatıarıle beraber Topkapı 

Kaltepc eski Askert J 'ııe binası'ld11:ırı satın sima komisyonuna mUracaatıarı. 

(5449) 

Dl" Tabibi 

Nuri Aysan 
Beyotlu Atacaml Ka"'ısı 
B na Sokak Ba§ı No. 1 

Şubetre davet 
5 

• htl yerH ıuıkerUk tubcsinden: 

Afatıdak! adlan yazılı yeutık subay 
IMm kayıtlan tetkik edilmek 
nlllu. cüzdanları ve eılerlndek 
lal'ta 84457 numara ile şubeye mi: a.. 
cea_Uarı. 

ı.tilalllm Tfm. Niyazı oğ. NuretUn 

- Bmlıı6nG (42213) 

1

GRETA 
İsviçrenin Tanınmış 

Halis T raş Bıçakları 
gelmiştir. 

iSMiNE DiKKAT 

GRETA 
T raş Bıçaklarını 
Israrla İsteviniz. 

M. v. Satın alma :<omıF:yonunda _yapııaca.ktır. Taliplerin belli vakitte komı.s. 
yona s-elr.-ıeleri. (:?41 - 5375) 

'!o* .. 

16:?6 ton s~.r etl, 6 partl 2J6 fal' ton, 2 parti 144 er ton, bir parti •2 
ton olmak Uz~rc ayrı •• yrı pazıı.1.k:a satın alınacaktır. Beher klıosu 40 ku
rıştan ne• parUn~n • wJnatı ona g-:re hesap edilerek 23.7.941 Çarşamba g1L 
,il saat 11 oe Bola.yhd"" a.sl~ert ııatu alma ltomisyonunda. yapılacaktır. Ta. 
l!plerin bell' vakltle kr.ml!ıyona g~Imclerl. (261 - 5432) 

.. ;y. * 
.A.nknrada. bil in,.aat yaptuııa~aktır. Ket,il bedeli 75,472 lira 70 kul'Uf, 

ılk teminatı M2:.> lira 64. kuruşt:~· Ke§lf evrakı 387 kuruııa komisyondan 
alınır. KapaJ zarf:n ı•ks!.ltmcsi l:ı.7 941 salı gllnü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma koın:ı.yonund.ı. :;apılacaktır . Taliplerin kıınunt veslkalan 
ne tekli: mcktuplunnı ıhale saa~ındc..n bir saat evvel komlsyon'l vermeleri 

(125-4~991 

"' . . 
50UO ad~t kllhn pa:zı.rlıkla ımtın alınacıktır. Tahmin bed~H 17,000 Ura 

kaU temlnau 25~0 llraMır. İhale111 15.7.9H Saıı gUnU saat 11 de Ankarada M 
M. v. He·ıasatm alma komlsyonı.nc"l yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitte 
kcmlsyona gelmeleri. ( 183 - 51491 

"' .. 
\lulıtelif mınta'kalara yapıla.:ı;. < asgari 14,000, azami 24,500 ton kara 

nakliyatı kapalı zarf 11t· eksiltm<!y~ ltonmuııtur. Bu nakliyat Uç kısma ayn. 
ıarak ay-ı ayrı tnllplNe CE: ihale ed;; .. bllir. Blrlncl partı 5000 : ~000 ton, ikJn. 
c1 parti 400<' : 6000 ton, üçUncU p3rll 5000 : 10,000 ton. İhalesi 8.7.941 Sa.lı 

günü saat 16 da !z.mlrde Lv. Am~rliğ• satın ıı.1ma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepnlnln tahmin tutarı 122,500 tir:ı. ilk tem!natı 7375 liradır. Şartnamesi 

kcmlsyoııda f:Örtlhir. Ta"iplerl.n i<a:::unl vesil·alariyle teklif mektuplarını iha. 
le saatinden bl.T saat evvel kom'.$.)ona verm,,.lerl. (149) C4999l 

~ .y. * 
580,000 kilo sığır et! kapalı una eks1.Ltıneye konmuştur. thaıeııl 15.7.941 

Pet'Ş1:nıbe gUn~ ı:aat 11 de Ezinc'.le A.ııkert satın alma komisyor.unda yapı
lacaktır. Tahınln bedeli 220,400 lırn, llk tem1natı 12,270 liradır. Tal!plerl.ıı ka
D.unl veslkalariyle tckllt mektuptarır.ı lhale saatinden bir saat evvel komls. 
yQna vermeleri. Evs:ıf ,.e §artn.ı.me:n komisyonda görtl!Ur. (ll;l) (5001) 

'!- . .. 

Beher çiftin• tnbmiı:; ed!len flatı i20 k•.ıruş olan M,000 : 6:; 000 çift B. 
Tip! kunı.1ura pazar: •kle. satm ~~-ıuc:aktır. tha.lui 10.7.9U Perı:embe gUnU 
saat ı- de Ankaraan M . M. V. ~ııt>r.almıı ıı:omisyonunda yapılacıı.ktır. Katı 
temlnotr 44,940 hra<lıı E"saf ve ~artnamesi ~340 kuruşa komisyondan alınır. 
rallplerln kanun. \"CSlk.ıı.arile ba •• I ~ nkltte kom!syona gelmeleri 

0!57 - 5428) 

A§ağıdıı yö:::lı .. ın'ldın kaı>a.ı z&rfla ekslltmeıeri blzalerınde yazılı giln 
saat ve mahallerdtki askerl sal' l alma komisyonlarında yapılacaktır. TL 
llpler1n kanuni vesık:ı1,ulle tekı!f mrktuplannı ihale saatlerin.ien bir saat 1 
cv\·el komisyona vcrmC:eri. Ev3a. ve şartnsmesl komısyonlarmd11 görWUr 

Cl.NSl &llktan Tutan Teminatı lhaleı;tln, saat ve mahalU 
K!Jo Lira Llru 

Sade yağı. 54,000 64.800 431}!) 21/7/941 16 Kars. 
Sado yağı. 30,000 46.800 3510 22 " 941 14 Ardahan. 
Sıı!tr eti. 120,000 20,600 1620 25 .. 941 14 Ardahan 
Sığ?r eti. 312,000 66,160 -1212 25 " 941 .11 Ardahan 
Sade yağı. 19,500 23,500 1765 23 " 941 U Ardahan 

(225) (5327) 

.. ~ * 
Mevcut nUnıuncslne göre 1)(1) e;l!t nakliye koşum takımı pazarlıkla 

satı!l r,\ınacnkhr. Be.her çittin t:r(t~ 70 lira olup kat'l teminat 9500 liradır. 

500 dt>r n~ağı olmamak şartlle ayr. eyrı tn!lplerc de ihale edilehlllr. lhales! 
1~.7.941 ıın:ı gUnU saat l~ de A'11<arada M. M. V. Sntınalma k'>mleyomında 
yapılacaktır. ( 281 • 5514) 

.11(. " • 

75 ton kuru fasulye alınacaktı •• Pazarlıkla eksiltmesi 14. ı 941 pazar
tesi gUrıU saat 9 da \nkarada Lv. tımlrllği satın alma komisyonunda ya. 
ptlacnktır. Bencr 'dlosunun tanm\1 fıatı 22 kuruş ôO santimdir. Tallı N1n 
temlnAtlarll komlı.;:.•cnR gelmel-::r·. (283 • 51'il6) 

(.Jf, ~ 

60 000 metrl'! carnaı;.ıılık bez rıızarlıkla ııatın alınacaktır. rahmin bede 
11 15 9~0 llr:ı., kat'! tPm•natı 2383 hradır. İhııleııi 2S.7.9U çarşamba gUnU 
ııaat 10 da Anknrada M. M. V . have satın alma komisyonunda yapılacak. 
lır. !-;artnam('si :her sUn komlsy·,;nf'l:' görUIUr. Tallpler!n belli vakitte ko. 
mlsyonn gelm<!leri. (267 5472) 

........................ ~ ... ----~· 
i 18rlllye ta nar yet 

ZiRAAT BANKA ı 
~urulu~ tartlu l8&S. - ~rma}esı. JUL; IJOl,,UlX.. J urk Lıra:. 

;;ut>t ve Aıans adedı . 265 
Zıroi uı tıcari ·er """ hankn mwımttPlf'ft 

Para t>lrlktt~I•"' ~ ıeoo llnı lkl'llmlv.. .,.rtv11t 

araaı dankumoa "umrııuıuı .,. lbtana uuıarruı oe· .. ~· , ... en u 

-.C l1TU! bU.lunanJara 9elleM • :ıeıa "tdieceil ınır'• D• qatıd&Jt· 

OIAıul rOrt tkramiyt daıtıtııarJO lrtır 

• 100 ~ ~ llralll• ~000 Un MIOO ı.uou ııraıı.16 &.000 ıtn 

• l2Cl • '° . •JIOG • • 500 1.000 .. 
1 UICI !O UOG • 'MI l,oeG • 

tO un t.000 • 
ı.>IKK.AT BesapıarmdB.ID ııaraıar bt.r tene ıçtnde MI clra4aıı" &f&I 

UlşmlyenJen ir&miyı cıJıtığl ta.ıuııro. 1rt jj() fazlutylf' verllect-kt:tr 
l<~' -: 11 Mart 1J Aazlran 11 1'."'01 11 Blrlnciklnım •.a.rthJe. 

• "Je yapılır 
~-- Ttnı. İbrıı.blU' Oğ. trtan 

... ~ (flfrff) 
................................ -....... -

1" •-• ~. llellkı Oğ Renat 325 
8-1 ...... 

D 5 .,.,.. .-.. 811'. Aenlıt ..... ,..... 
Beyoğlu Halk Sineması 

l - Makine adam. Serf TekmlU 
birden. 

! - Dolu diKlD. (liovboyJ. 
S-Jal. 

Sa.hibi: ASIM US 
Umum neşriyal-1 ıdare eden: 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaa8t 
llefik AA?Mt 8""6ftgil 

Hakik1 Dostun Tavsiyesi Budur· 
Sabah, Otle ve Ak,am Her Yemellt~ 

Sonra Dinde 3 Dela 

• 
Yurdda ittifak Haline Gelen bu Kanaafl. 

Tesi~e Niçin ve Nasıl Muvaffak Oldu? 

Çünkü "S A N t N"' in t~rklbi yük· 
sek bir kimya şaheseridir. 

için mt.ıtemadlyen taze plyaasY9 

kar. ~ 
ÇilnkU " S A N 1 N" diter ın""I 

lnra nazaran çok ucuzdur ÇUnkU bütün "S A 11. l N" kulla· 
na.nla.,.m dlgleri temiz, sağiam ve gU· 

zcldir. 
Artılt oUtUn bunlardan 

Çünkü "S A N 1 N" enı.salstz rağ· 

beti aolayıslyle hıç stok yapmadığı 

••8 ~ N t 1'"' kullanan on bınl ~ 
klginin ne kadar haklı oıduğUllU 
lamak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yeme. ten 
Sonra Gün de 3 Defa 

Ef'7.anelerle bllvük ıtı~·ııt mıı~awlıınndn buhınur. 

s•t/ 
Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muha:ııı ı>edel' Jl•96 lira .-.ı.an 860 M~ oetonluk çaKU taşı ekBD 
usu1ı;e s.rkı.:cide veya Lf.,cburg-t:.. bat kenar'llda veya vagonda teslim ŞS 
ıntm almacıı.l:tır 

Talip.t:rir ytızde 7,! muvakl·e: ~eminat ue ... anunw göııterd:ğı v 
nll.m!teıı 1&.7.94 ı Cıımn POnü sllnt 11 de Sirkecide 9 lşletmc binasında "' 
koı.n.sy<ınıııı1> mtiracr.a •an l~Z'\t.c!U 

Snrtnamcıcr rıuras .• olarak .<c•u ~yond:u. verJmel\tedır. 

• :ı- * 
t.bn.ımnıNı t~ aet: ı31.00()ı !l:·a olan fakrlben 400 m3 ıhlamur 

15 .• . ı&.ıı 8ul gi.ınl· .,ııa• 15 de ıuıp:>!ı zarf usulü ile Anl(arada İdare b 
ta satı~ a.ı.nııcnlttır 

Bu fc,c g!rrr.ck •Uıyt>nl erlıı l '.!;::!"i ı liralık muvakkat temiDat ile kan--"' 
ta) ııı etıif;'ı V<'Sikn:arı v" teklifi •r.r.I aynı gUn saat 14 de kada- komlST" 
Rhl lığuu v<>rır.clcri Hh.ımdır. 

~artmınıc•~ ... !J5Cıı Y.uruşa A.n.-.ura. tzm.ı Eskişehir ve Haydıırpaşa ., 
n•'ltrirıde ım tıll'la lt tndır C 5180) 

... .. * 
Devle LJemır Yoı•nrı oirıneı ~'E-tme lhtıyacı için dns, miktar , muıı-' 

aıe.ı bedel ve ihzar ı.l ilı.aı 'erinln i<llvme•.rel<>"° aşağıda yazılı balAst KJJ"' 
~e.:-t usullle nyr ıı.y:- ••Kslltmeye çıkarıımıştu 

Eksiltme Ha~ ıl1rpr.sa gar •ı•naı:ıı dnhll1n. ı<. B!rlncı işletme ıtomısyon; 
:ıa 11).'i Nl tarıbı:ı~ tc'!adüt edt!r. perşembe gUnU saat 11 den itibaren 
ile yap•lacaktır Fksıltm,,.ye gir •ce\r ' e• 2490 NQ, ıu kanunun aradığı e-:sl 
haiz olncnk V" tcınınutlarını ds ' hliva eden teklit zarflarını nihayet -' 
lO n im ıır ko!llısvonh n:rm!ş b·.ı . ı.ına caklarctl' Eksiltme şartnameıılle mu., 

r e c p:-ıJjP!c• ı ~lctm" lmtcmlndc1 r.1rnb-ız )hırak alınabilir 148661 
O"ak Klm. '1ll l\olS Tutan muvakkat teıuı-' 

34.COO 
14A.OOO 
256000 
435.0<'0 

60CO 
6000 
l\000 
'lOOO 

muhaınm<'n bedel Lira 
K. 

130 
165 
JFO 

li" 

1.qoo 
9900 

14400 
14000 

~~ 

748 
1080 
1050 

Topkapı Maltepesindekı Satın Alma Konı 
•t)n•tndan : 

• 

1 - Azami 50 bhı lıralık rl,.ınç pazarlıkla satın alınacaktır. Dalı& ,J 
nılktar ~çfn tekW yapanlar da pııza •• ığa gtrcbJllrler. 

2 - - F:nncln m •• J.Pnımen fiyatı 44 kur• ıgtur. 

3 - thaleıı! 10.7.tıH Perşe.noe gunü saat 11 dedir. 
4 - Şartname vr; c"saf ko'tl syoııda h~· gUn görülebilir. 
5 -· tste!clllı•rin vu-ccekleri ın ·ı~tara göre kati tem1natıarilr beraıı' 

aıcıı:kfır gUn ve saatt'° 1 opkapı Maltepe eııki aakerl ilse binasındaki aa~ 
satın aımı. komlsyor.una mllracntııırı. <5353) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliiinden: 
1 - 18(\(i metre .nChUrIU aUc·~~esi evsatında branda alınacaktır. 
2 - Kıt'a temınatı olan 689 ırc.nı:n Baıtırköy MalmUdUrlüğline yaurıl" 

rak makbuzlarllt beral'cı 10.7.94. 'Fcrşemac gllnU saat H,80 da Yeıu1'ıd 
Hava mıntal<a depo t.•nirllği sa':.I ıüma komisyonunda bulunmalan. (-1 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Aokara caddeAlDU. e! D.l!teber yerinde fevkalide uareta ha
vadar \'e aydmhk bir bina kiralıktır. 

Vakit gazek'!'ll ldarehane!ollne müracaat. 


